Sub-projekt: Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů
Registrační číslo sub-projektu: CH.10/3/084
Realizátor sub-projektu: Charita Zábřeh
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program švýcarsko – české spolupráce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VÝZVA
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
s názvem

„Pořízení osobního automobilu pro domácí hospicovou péči“
(dále také jen „zakázka“)
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE
název:
Charita Zábřeh
sídlo:
Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh
právní forma: NNO - evidovaná (církevní) právnická osoba
IČ:
42766796
DIČ:
CZ42766796
zastoupen:
Bc. Jiří Karger, ředitel – osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
web:
www.charitazabreh.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zábřeh
číslo účtu:
1048347841/0100
Pro veškerou komunikaci o zakázce a nabídkovém řízení byla zadavatelem ustanovena tato
oprávněná osoba:
jméno a příjmení:
Bc. Jiří Karger
email:
reditel@charitazabreh.cz
mobilní telefon:
+420 736 509 430

2. INFORMACE O REŽIMU A DRUHU ZAKÁZKY
Nejedná se o výběrové řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v aktuálním znění (dále jen ZVZ). Tato výzva k podání nabídky ani další postup zadavatele se neřídí
zákonem o veřejných zakázkách.
Zakázka je prováděna v rámci realizace projektu číslo CH.10/3/084: „Domácí hospicová péče –
dostupnost a kvalita bez kompromisů“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české
spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Více informací o výzvě lze najít
na webu http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html
Realizace zakázky se řídí podle pravidel administrátora programu Ministerstva zdravotnictví ČR,
zejména pak podle Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů (Programu implementace
švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR) v platné revizi.
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Druhově se jedná dle předmětu o zakázku na dodávku, dle předpokládané finanční hodnoty pak o
zakázku malé hodnoty – malého rozsahu.

3. DEFINICE A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmět plnění: požadovaným plněním je dodávka nového osobního automobilu pro terénní domácí
hospicovou péči, a to podle dále uvedených technických podmínek a výbavové specifikace:
Typ vozidla: hatchback ze segmentu malých městských vozidel
Barva laku karoserie: nemetalická – červená
Motor: zážehový, 3 válcový, plnící emisní limity exhalační normy Euro 6
Objem motoru: minimálně 999 ccm
Maximální výkon motoru: minimálně 50 kW
Palivo: benzín – okt. č. 95 a také současně tovární zástavba na provoz s alternativním palivem v podobě
stlačeného zemního plynu (CNG)
Kombinovaná spotřeba: udávaná výrobcem maximálně do 4,5 m3/100 km
Převodovka: 5-ti stupňová, manuální ovládání
Zavazadlový prostor s nesklopenými sedačkami a bez rezervního kola: minimálně 200 l
Záruka: požadovaná prodloužená na 5 let od uvedení vozidla do provozu nebo do 100 000 ujetých
kilometrů a dále alespoň 10 let na karoserii (nerezavění)
Minimální požadovaná výbava:
Karoserie a vnější výbava:
- 5 ti dveřové provedení
- přední mlhové světlomety
- ocelová kola s velkoplošnými kryty
- sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku a klíče na kola)
- nárazníky, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu
- tónovaná skla
Bezpečnost:
- aktivní bezpečnostní a asistenční prvky – elektronický stabilizační systém ESC vč.
antiblokovacího systému brzd ABS, protiprokluzového systému ASR, elektronicky řízené
uzávěry diferenciálu EDS, regulace točivého momentu motoru MSR, asistentu rozjezdu do
kopce a kontroly tlaku v pneumatikách
- airbagy řidiče a spolujezdce a boční airbagy vpředu, vč. funkce ochrany hlavy
- signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
- tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu, vpředu s přitahovači
- přední opěrky hlavy, dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné
- imobilizér
- parkovací senzory - signalizace při parkování vzadu
Vnitřní výbava:
- palubní počítač
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centrální zamykání s dálkovým ovladačem
klimatizace
autorádio s CD a MP3
výškově nastavitelné sedadlo řidiče
elektrické ovládání oken vpředu
elektromechanický posilovač řízení
uzavíratelná odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce
držák na brýle, tužku, mince a dokumenty – může být uvnitř odkládací schránky
odkládací kapsy na vnitřních stranách opěradel předních sedadel
odkládací schránky ve výplních předních i zadních dveří
zadní odkládací plato
povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky MD ČR

Požadované dodatečné úpravy vozidla, jejichž provedení je vyžadováno jako komplexní součást
dodávky:
- montáž elektronické knihy jízd a monitoringu vozidel CCS CarNet. Zadavatel striktně
požaduje montáž tohoto konkrétního HW/SW řešení proto, aby bylo kompatibilní s jeho
stávajícím užívaným systémem ve zbytku služebních vozidel. Minimální žádané řešení:
palubní jednotka, čtečka RFID + 2 ks RFID čip přívěšek, přepínač S/S, připojení na CAN,
anténa GPS a GSM, sirénka – signalizace jízdy s nepřihlášeným řidičem, kabeláž, záložní
zdroj. Kontakt na smluvního dodavatele: Michal Provázek s.r.o. - MICOM CS, I. P. Pavlova
740/126, 779 00 Olomouc, tel. 730 156 680, 722 657 510.
Pokud je výše v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku
nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení
daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či výrobce s tím, že tento ale není
zadavatelem jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiné řešení, jiný
výrobek jiného výrobce, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného
výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů a funkčnosti.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota kompletního plnění zakázky podle uvedené specifikace je zadavatelem
stanovena na 250.331,- Kč bez DPH, tj. 302.900 Kč vč. DPH. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.
K nabídce uchazeče bude povinně přiložen:
- vyplněný tiskopis čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, doplnění údajů
ve vzoru dle Přílohy č. 2 a potvrzení podpisem oprávněné osoby, statutárního zástupce
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán

Podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce (Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union)

Sub-projekt: Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů
Registrační číslo sub-projektu: CH.10/3/084
Realizátor sub-projektu: Charita Zábřeh
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program švýcarsko – české spolupráce
-

výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad o podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
doklad o tom, že uchazeč je autorizovaným prodejcem značky nabízeného osobního
automobilu s dostupnou službou autorizovaného záručního i pozáručního servisu

Výpis bude dodán ve formě prosté kopie, není nutný originál ani ověřená kopie. Výpis nesmí být ke
dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
Neprokáže-li uchazeč splnění některého z výše uvedených požadovaných kvalifikačních předpokladů,
bude jeho nabídka vyloučena z dalšího hodnocení!

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel hledá právě jednoho dodavatele na komplexní dodávku dle celého zadání zakázky, není
umožněno dílčí plnění jen části zakázky. Dodavateli jsou umožněny a povoleny subdodávky. Každý
uchazeč může podat nejvýše jednu nabídku.
Lhůta pro podání nabídky: Pro podání závazných nabídek se uchazečům stanovuje termín do úterý
26.4.2016 do 11:00 hod. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
zadavatelem přijaty ani následně posuzovány.
Požadavky na formu zpracování a obsah nabídky: Nabídka bude zpracována v písemné formě,
povinně v českém jazyce a zadavateli bude doručena v tištěné listinné podobě. Tato bude podepsána
osobou oprávněnou uchazeče zastupovat (statutární zástupce, nebo pověřená osoba s doložením
originálu plné moci). Do obálky s nabídkou budou vložena dvě vyhotovení (originál a prostá kopie –
zřetelně bude na dokumentech vyznačeno). Současně s tímto dvojím listinným vyhotovením bude
do obálky s nabídkou přiložena také elektronická verze nabídky na nosiči CD/DVD ve formátech
.doc(x), .xls(x) a .pdf. Elektronická verze nabídky musí být identicky shodná s listinnou podobou
nabídky.
Aby byla nabídka kompletní a hodnotitelná, musí být podaná v obálce označené dle následujícího
bodu a současně musí nutně obsahovat minimálně následující:
- Krycí list nabídky: uveden jako Příloha č. 1 této Výzvy, uchazeč vyplní všechny žlutě
podbarvené přístupné buňky, uchazeč zde mj. uvedeno kontaktní osobu, se kterou bude dále
ve věci této zakázky komunikováno.
- Položkový rozpočet v členění dle bodu 7. Výzvy: podrobná cenová nabídka, na které budou
podrobně rozepsány také ceny jednotlivých dílčích dodávek, komponent a položek (základní
typ vozidla, doplňková a příplatková výbava, funkční pakety, montáž CarNetu, obchodní sleva
prodejce, …) v cenách alespoň bez DPH - nemá předepsanou formu, lze akceptovat výjezd ze
SW uchazeče.
- Prokázání splnění kvalifikace dle předchozího bodu 5. Výzvy: součástí bude potvrzené čestné
prohlášení dle Přílohy č. 2 v originále, jinak prosté kopie výpisů z rejstříků a dokladu o
autorizovaném zastoupení).
- Čestné prohlášení k doložce bezúhonnosti: zadavatel požaduje doplnění (ve žlutě
podbarvených polích) a potvrzení (podepsání oprávněnou osobou) čestného prohlášení
uchazeče k doložce o bezúhonnosti (viz Příloha č. 4).
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Návrh kupní smlouvy na předmět zakázky vyplněný a podepsaný uchazečem: uchazeč doplní
své údaje do připraveného vzoru smlouvy, vyplňují se pouze žlutě podbarvené části - viz.
Příloha č. 3 této výzvy. Smlouvu podepíše osoba oprávněná uchazeče zastupovat (statutární
zástupce) nebo jím pověřená osoba s doložením originálu plné moci.

Forma podání nabídky: Nabídku je nutné zadavateli dodat v zapečetěné obálce, která bude označena
přesně dle Přílohy č. 5 - Vzor listu na obálku nabídky. Tento list lze vytisknout, ručně doplnit
požadované údaje a na obálku s nabídkou jej následně přilepit. Obálka bude zalepena a přelepení
opatřeno razítkem a podpisem uchazeče.
Způsob podání nabídek: Nabídka bude uchazečem osobně nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb doručena na adresu zadavatele, kterou je: Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, 789 01
Zábřeh. Osobní podání nabídky je možné výhradně na podatelně Charity Zábřeh (Charitní dům sv.
Barbory, Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh), recepce/prodejna Barborka v přízemí po pravé straně. Otevírací
doba podatelny je ve všední dny vždy od 7:00 do 16:30 hodin. Za okamžik podání nabídky se považuje
její fyzické převzetí pracovníkem recepce v místě výše uvedeném. Elektronické podání nabídek není
v tomto případě zadavatelem připuštěno.
Variantnost nabídek nebo tech. řešení: Zadavatel nepřipouští.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
V nabídce na Krycím listu (viz Příloha č.1) vyplňte pouze Vaši celkovou nabídkovou cenu na kompletní
dodávku předmětu zakázky dle zadávacích podmínek v částce bez DPH. Automaticky se již (přes
vložený vzorec) dopočte částka DPH (v zákonné sazbě 21%) i celková cenu včetně DPH.
Součástí nabídky bude i podrobná cenová nabídka (výjezd ze SW uchazeče), na které budou podrobně
rozepsány také ceny jednotlivých dílčích dodávek, komponent a položek (základní typ vozidla,
doplňková a příplatková výbava, funkční pakety, montáž CarNetu, obchodní sleva prodejce, …)
v cenách alespoň bez DPH.
Cenová nabídka bude uvedena v Kč – korunách českých.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, činnosti a náklady nutné pro zdárné uskutečnění
dodávky předmětu zakázky dle výše uvedených zadávacích podmínek a specifikace.
Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou jako pevná a v případě realizace dodávky
uchazečem jako nejvýše přípustná.
Uchazeči jsou podanými cenovými nabídkami vázáni 40 kalendářních dnů od data otevírání obálek
s nabídkami.

8. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Splnění zakázky a uskutečnění dodávky je zadavatelem požadováno v termínu do 31. srpna 2016.
Tento termín je uveden jako maximální a nelze jej překročit. Zahájení plnění bude možné od
vyhodnocení zakázky a výběru dodavatele – předpokládá se termín první poloviny měsíce května
2016.
Místo plnění zakázky: předmět zakázky bude zadavateli protokolárně i fyzicky předán na adrese sídla
jeho organizace: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh. Žádné dodatečné náklady na dopravu, přepravu,
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zaškolení obsluhy ani předání nejsou přípustné. Existují-li takové, musí je uchazeč rozpustit a zahrnout
do nabídkové ceny.

9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI ZAKÁZKY
Zadavatel nebude na nákup předmětu zakázky poskytovat zálohovou platbu. Nákup předmětu zakázky
bude uskutečněn za plnou částku kupní ceny, není dovoleno úvěrové ani leasingové financování.
Úhrada ceny dodávky bude provedena bezhotovostním bankovním převodem na základě daňového
dokladu – faktury, která bude zadavateli předána v den předání předmětu zakázky. Na faktuře budou
dodavatelem rozepsány jednotlivé dílčí položky stejně jako v podané nabídce.
Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od doručení faktury zadavateli.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, nebo uvedené ve
smlouvě, nebo budou uvedeny jiné údaje než v nabídce (např. číslo bankovního účtu, fakturační
položky, …), může zadavatel fakturu vrátit zájemci se žádostí o provedení opravy čí doplnění. Ode dne
doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
Další závazné platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v povinném vzoru kupní smlouvy, jež je
uvedena jako Příloha č.3 této Výzvy. Uchazeč je povinen doplnit žlutě podbarvené údaje ve smlouvě.
Ostatní text smlouvy není uchazeč oprávněn měnit ani jinak upravovat a je pro něj závazný.
Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření kupní smlouvy spolu s rozhodnutím o přidělení zakázky.
Smlouva bude uzavřena písemně do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o přidělení
zakázky.
Uchazeč se podáním své nabídky zavazuje, že pokud bude jeho nabídka vybrána jako vítězná a stane
se zadavateli dodavatelem:
- bude archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím
financováním (účetní, daňové záznamy) a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tj.
nejméně do konce roku 2026
- umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v
platném znění a poskytne jim patřičnou součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících
s předmětnou zakázkou, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Sankce: Nedodržením lhůty pro dokončení dodávky ze strany dodavatele je ohroženo čerpání účelové
dotace na pořízení předmětu zakázky. Zároveň je ohrožena realizace celého projektu a zadavatel je
vystaven finanční sankci ze strany donátora. Z těchto důvodů se pro případ nedodržení nejzazší lhůty
pro dokončení dodávky nebo pro případ dodání automobilu, který neodpovídá technické a výbavové
specifikaci, sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 350.000 Kč, kterou dodavatel uhradí
zadavateli.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Výběrová komise zadavatele bude otevírat obálky a došlé nabídky hodnotit v předběžně stanoveném
termínu v úterý dne 26. dubna 2016 v 11:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami, jejich posouzení a
hodnocení je neveřejné.
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené
těmito zadávacími podmínkami, bude uchazeč vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena.
Vyloučené nabídky není zadavatel povinen uchazečům vrátit, zůstávají u něj uloženy jako doklad o
průběhu výběrového řízení. Zadavatel s důvody pro vyloučení nabídky seznámí uchazeče e-mailovou
poštou.
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Nabídky budou posuzovány a hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria – nabídkové ceny. Jako
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ta s nejnižší nabídkovou cenou v ceně s daní z přidané
hodnoty.
Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení tak, že obešle všechny uchazeče, kteří mu nabídku
podali, vyrozumí je písemně nebo elektronickou poštou na emailovou adresu uchazeče pro doručování
v předběžně stanoveném termínu do 11.5.2016.
Přestože jsou opravné prostředky uchazečů dle ZVZ vyloučeny, zadavatel umožňuje ve lhůtě do 5
pracovních dnů od okamžiku sdělení výsledku výběrového řízení (do uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem a potenciálním dodavatelem) v zájmu objektivnosti a transparentnosti jednotlivým
uchazečům na jejich žádost i náklad nahlédnout do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit
si z ní výpis nebo její opis.

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.
Žádost o dodatečné informace musí být kontaktní osobě zadavatele doručena alespoň 2 dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Na později podané žádosti o dodatečné informace než je lhůta
uvedená výše nebude brát zadavatel zřetel a nebude je vyřizovat.
Dodatečné informace poskytuje kontaktní osoba zadavatele bez zbytečného odkladu a to jak o
informace žádajícímu uchazeči tak i automaticky ostatním potenciálním dodavatelům, které s výzvou
k podání nabídek oslovil. Dodatečné informace budou rovněž vždy zveřejněny na webových stránkách
zadavatele.

12. OPRÁVNĚNÍ ZADAVATELE ZMĚNIT ZADÁVACÍ PODMÍNKY, ZRUŠIT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A DALŠÍ
JEHO PODMÍNKY
Zadavatel si vyhrazuje právo, pokud to bude nezbytně nutné, změnit zadávací podmínky během trvání
lhůty pro podání nabídek. V takovémto případě se o tomto zavazuje výzvou k podání nabídek obeslané
potenciální dodavatele písemně nebo elektronicky uvědomit i s možností prodloužení lhůty a
posunutím termínu pro podání nabídek. Takovéto změny zároveň zveřejní na svých webových
stránkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- kdykoliv zrušit výběrové řízení ze zákonných důvodů.
- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, a to i v případě, že bude oznámen vítěz výběrového
řízení.
V takových případech zadavatel příslušné rozhodnutí neprodleně písemně nebo elektronicky oznámí
všem uchazečům a zveřejní na svých webových stránkách. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel v souladu s požadavkem
transparentnosti výběrového řízení sdělí všem uchazečům důvody takového svého rozhodnutí.
Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky ani její části, zůstávají uloženy u něj jako
doklad o průběhu výběrového řízení.
Uchazeči předkládají své nabídky bez nároku na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém
řízení. Náklady uchazečů spojené s podáním nabídek zadavatel neproplácí.
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Případné nejasnosti, jevící se uchazeči v zadávací dokumentaci, je uchazeč povinen si objasnit
nejpozději před podáním své nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání věcí
neopravňují uchazeče požadovat jakoukoli úhradu nákladů, škod, nebo dodatečnou změnu předložené
nabídky.
Je povinností zadavatele (a toto právo si tímto také vyhrazuje), že žádný z kroků při výběru dodavatele
i následného smluvního vztahu na dodávku nebude činěn v režimu důvěrnosti, ale naopak pro zajištění
transparentnosti a kontroly splnění podmínek donátora dojde k předložení nabídky, smlouvy i dalších
dokumentů oprávněným pracovníkům MZ ČR včetně možnosti jejich následného zveřejnění. Podáním
nabídky s tímto uchazeč vyslovuje svůj souhlas – smluvní vztah nepodléhá obchodnímu tajemství.
Kromě přímé výzvy možným uchazečům a potenciálním dodavatelům je tato Výzva k podání nabídek
zveřejněna na webových stránkách zadavatele www.charitazabreh.cz/dhp. Na tomto místě také
uchazeči najdou všechny přílohy k zadávací dokumentaci, zodpovězené dotazy a dodatečné
informace, informace o změně zadávacích podmínek.

V Zábřehu dne: 7.4.2016
Revize zadávacích podmínek číslo: 1.1
Zodpovídá: Bc. Jiří Karger

Přílohy, součást zadávacích podmínek zakázky:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky (závazný vzor)
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o kvalifikaci (závazný vzor)
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy (závazný vzor)
Příloha č. 4: Čestné prohlášení k doložce bezúhonnosti (závazný vzor)
Příloha č. 5: Vzor listu na obálku nabídky (doporučený vzor)

Rekapitulace plánovaného harmonogramu realizace nabídkového řízení a dodávky:
-

pátek 8.4.2016 --- vyhlášení Výzvy k podání nabídek
úterý 26.4.2016, do 11:00 hodin --- uzávěrka pro podání nabídek
úterý 26.4.2016, v 11:00 hodin --- jednání výběrové komise a stanovení dodavatele,
následně předložení VŘ ke schválení administrátorem dotace
do středy 11.5.2016 --- obeslání uchazečů s výsledkem nabídkového řízení; zaslání
rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému dodavateli
do 23.5.2016 --- výzva k plnění, podpis smlouvy s vybraným dodavatelem, zahájení
dodávky
středa 31.8.2016 --- dokončení dodávky, finální termín pro předání vozidla objednateli
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