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Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky 
 

 

Vážený dodavateli, 

vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: 

 

 

,,Nákup osobního automobilu“ 

 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního automobilu pro potřeby organizace 

Dobromysl, z. ú. 

 

Pozn.: Záruční lhůta je požadována v délce min. 5 let/100 tis. Km. 

 

Výběrové řízení je vypsáno v souladu s § 6 v návaznosti na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon či ZZVZ).  

 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky: 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 380 000,- Kč bez DPH. 

 

Doba plnění zakázky: 

Předpokládané uzavření kupní smlouvy – neprodleně po ukončení výběrového řízení, na 

základě písemné výzvy zadavatele (kupujícího) - předpoklad listopad 2021. 

Požadovaný termín dodávky:  do 31. 12. 2021 

 

Místo plnění zakázky:  

Místem převzetí vozidla je provozovna prodávajícího (účastníka VŘ). 

Pravidla pro hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH (1. kritérium) a 

dojezdové vzdálenosti do autorizovaného servisu (2. kritérium) hodnotící komise sestaví pořadí 

nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejlepším pořadím v obou kritériích, 

přičemž nejnižší nabídková cena bez DPH má vyšší váhu (70%) než druhé kritérium (30%). 

K prokázání kvalifikace a způsobilosti v rámci tohoto výběrového řízení účastník předloží: 

➢ Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému 

úřadu sociálního zabezpečení 

➢ Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či 

statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) 
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➢ Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje. 

➢ Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL, Výpis z ŽR) v rozsahu pokrývajícím min. 

následující živnost: Nákup a prodej (např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

Velkoobchod a maloobchod, Zprostředkování obchodu a služeb apod.).  

 

Další informace jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách a v jejich přílohách.  

 

Zadávací podmínky (ZP) s přílohami (1-3) jsou v kompletní elektronické podobě zveřejněny 

na profilu zadavatele: www.dobromysl.org  

 

Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy     

e-mailem na adresu zadavatele: Luboš Lejček, tel. 777 085 956,  

e-mail: spravce@dobromysl.org 

 

Žádost o vysvětlení ZP musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek.  

 

       Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 10. 2021 v 10hod. 

Otevírání obálek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

v kanceláři zadavatele v sídle organizace. 

Místem pro podání nabídky je adresa zadavatele: Dobromysl, z. ú., Bezručova 928, 266 01 

Beroun Nabídky je možno podat po předchozí telefonické dohodě s panem Lubošem Lejčkem, 

tel.: 777 085 956, osobně v pracovních dnech nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby 

nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Pokud nebude nabídka 

zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nepovažuje se za podanou a v průběhu 

výběrového řízení se k ní nepřihlíží 

 

Nabídka bude zadavateli předána v jednom listinném vyhotovení. 

 

Podrobnější požadavky na předložení nabídky jsou uvedeny v ZP. 

Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené obálce označené následujícím způsobem:  

 

,,NABÍDKA - NEOTVÍRAT!“ 

Veřejná zakázka: ,,Nákup osobního automobilu“ 

 

 
Nabídka bude podána v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a případné doklady o vzdělání 

v latinském jazyce se předkládají bez překladu. V případě dokladů vydaných v zahraničí se předkládá 

,,prostý“ překlad do ČJ. 

 

Za předloženou nabídku předem děkujeme. 

 

V Berouně dne 23. 9. 2021 

Za zadavatele: …………………………………………... 

        Mgr. Kateřina Dvořáková, ředitelka  
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