
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
Klub PAPRSEK

1.1 Adresa/sídlo zadavatele Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov

1.2 Zastoupená Jaroslava Bednářová

1.3 Kontakty – telefon, e-
mail

724 993 367 paprsek.vy@seznam.cz

1.4 IČO 49408577 DIČ CZ49408577

1.5 Kontaktní osoba Mgr. Marie Mikulášková, DiS.

1.6 Telefon/email na 
kontaktní osobu

515 531 354, 739 598 764 marie.mikulaskova@paprsek-
vyskov.cz 

2. Název zakázky Bezbariérové vozidlo pro PAPRSEK

3. Druh zakázky Zakázka malého rozsahu - dodávka

4. Lhůta podání nabídek  08.06.2020, 15:00 hod.  

5. Místo a způsob pro 
podání nabídky

Prostřednictvím datové schránky ID 3xyfg59

Nabídku  označit  názvem  BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO PRO
PAPRSEK - NEOTVÍRAT

6. Předmět zakázky

 
Dodávka  vozidla  upraveného  o  sníženou  nájezdovou  rampu
pro  převoz  osoby  na  invalidním  vozíku.  Další  podrobnosti
dodávky  v  příloze  č.  1  –  Technické  podmínky  –  specifikace
požadavků na dodávku

7. Kritéria hodnocení 1. Cena                                                   Váha (v %)  60

2. Výkon vozidla  v  kW                       Váha (v %)  15

3. Maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz  v l/100 km
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                                                                Váha (v %)    5

4. Objem motoru vozidla v cm3             Váha (v %)  10

5.  Ostatní  technické  podmínky  (druh  paliva,  zimní  pneu,  další
výbava - viz příloha č. 1)                         Váha (v %)  10

7.1 Způsob hodnocení 
dílčích hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
-  Ekonomická  výhodnost  nabídky -  nejnižší  nabídková  cena
(důležitost hodnocení 60%).
-  Kvalita  vozu  - splnění  technických  požadavků  zakázky,
estetické  a  funkční  vlastnosti,  úroveň  servisních  služeb  –  viz
příloha č. 1 (důležitost hodnocení 40 %).

8. Podmínky a požadavky 
na zpracování nabídky

Každý  účastník  výběrového  řízení  může  podat  pouze  jednu
nabídku.
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Bude zpracována
v  českém  jazyce  v  písemné  formě  a  bude  podepsána  osobou
oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení.

9. Požadavek na způsob 
zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná. 
Celková cena vozu bude rozepsaná zvlášť na cenu vozu a zvlášť
na  montáž  snížené  nájezdové  rampy  pro  převoz  osob
na invalidním vozíku.  

Nabídková cena bude uvedena v Kč   ve formě:

 Cena bez DPH:

 (Sazba %) DPH:
 Cena vč. DPH: 
 

10. Doba plnění zakázky  Max. do 30. listopadu 2020

11. Vysvětlení zadávacích 
podmínek

V  případě  potřeby  vysvětlení  zadávacích  podmínek  odeslat
písemnou žádost nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podávání nabídek.  Dotazy lze zasílat kontaktní osobě Marii
Mikuláškové elektronicky na e-mail: 
marie.mikulaskova@paprsek-vyskov.cz  

Informace o možnosti 
zrušení zadávacího 
řízení/vyloučení

Z podaných nabídek budou vyloučeny nabídky, které:
- nesplňují podmínky veřejné zakázky
- obsahují nepravdivé údaje
- jsou doručené po termínu pro doručení nabídek
Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  odmítnout  všechny  předložené
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nabídky  a  vyhrazuje  si  právo  zrušit  zadávací  řízení  bez  udání
důvodu.
Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. Nabídky, které
byly  vyloučeny,  se  uchazečům  nevrací.  Zůstanou  u  zadavatele
jako  doklad  o  průběhu  a  hodnocení  soutěže.  Vyloučeným
účastníkům  bude  písemně  oznámeno  jejich  vyřazení  včetně
důvodu vyřazení.

Přílohy zadávacích 
podmínek

č. 1 - Technické podmínky – specifikace požadavků na dodávku
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