
Střední odborná škola a Středili odborné učiliště Lanškroun
K ollárova 445, 563 0 1 Lanškroun

Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 
na nákup nového osobního automobilu

1. Zadavatel

Zadavatel : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
se sídlem : Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
Zastoupený : Ing. .Jaroslav Novák, ředitel školy
I Č : 15028216

Kontaktní osoba : Vladimír Mareš
T el.: 465321081,737557097
E-m ail: infofí* spslan.cz, vmares@spslan.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je  : nákup nového osobního automobilu

3. Specifikace zakázky

Osobní automobil do 3.5 t., pro 9 osob, motor objem 2.0, výkon 100 kW, 
palivo nafta, funkce Stop-Start - , převodovka šestistupňová manuální, zámek řadící 
páky, karoserie Combi, prodloužená verze L 2, výška H 1, barva bílá nemetalická, 
tmavý interiér, pravé posuvné boční dveře s otevíratclným oknem, levý boční panel 
s otevíratelnýni oknem, zadní dveře výklopné se stěračem, vy jímatelná sedadla v druhé 
a třetí řadě, střešní nosič, zadní parkovací asistent, přední mlhové světlomety, kola 
l  lehké slitiny + sada zimních pneu na plech, ráfcích, rezervní kolo, elektrické ovládaní 
předních oken a zpětných zrcátek, klimatizace, rádio s CD, zabudovaná navigace, 
centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Uveďte i rozměry vozidla.

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude v listinné formě vč. návrhu kupní smlouvy podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem, či za uchazeče a přílohou o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, varianty nabídek nejsou přípustné.
Obálka s nabídkou bude označena: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - SOŠ a SOU Lanškroun - 

nákup osobního automobilu - NEOTVÍRAT !! a bude zapečetěna proti neoprávněné 
manipulaci.
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Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Koliárova 445. 563 0 1 Lanškroun

5. Lhůta a místo plnění nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 23.4.2015 do 13.00 hod.
Nabídky budou podávány :

poštou na adresu zadavatele - SOŠ a SOU Lanškroun. Koliárova 445. 563 01 Lanškroun
- osobně na adresu zadavatele - SOŠ a SOU Lanškroun. Koliárova 445, sekretariát ředitele

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podáni nabídek a doklady 
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni. ke kterému má 
být splnění prokázáno, starší 90 kalendářních dnů.

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb.
uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení ( ), z jehož obsahu bude zřejmé,
že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady a bude podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona č. 137/2006 Sb. 
uchazeč prokáže výpisem z obchodního rejstříku ( pokud je v něm zapsán ), či výpisem z jiné 
obdobné evidence. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7. Hodnotící kritéria

Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude ncjnižší nabídková cena bez DPH.

8. Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svvmi nabídkami vázáni

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena v délce 90 dní.

9. Práva zadavatele

Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zrušit zadávací řízení.

V Lanškroune dne 13.4.2015

10. Datum vyhlášení veřejné zakázky

ředitel školy


