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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen 

,,VZMR“) mimo zadávací řízení podle Zákona č. 134/2016 Sb.  
 
 

 
Zadavatel:  
 
Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace městské části Praha 6 
Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6 
IČ: 708 939 69 
 
 

 
Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen ,,VZMR“):  
 
    VZMR 3/2020 Nákup automobilu  
 
 
 

 
Specifikace PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (vč. technické specifikace, místa a 
termínu/doby plnění): 
 
skladový vůz k odběru ihned po zaplacení a sepsání smlouvy 
dodávkový automobil ,kabina dvou -třímístná, motor dieselový ,ABS,ESP,Airbag řidiče a 
ostatní airbagy vypínací, centrální zamykání 2ks klíčů,zadní dveře dvoudílné otvíratelné o 
180°,bez klimatizace nebo pouze manuální,barva bílá-nutné,plnohodnotná rezerva,pevná 
a rovná podlaha nákladového prostoru, flexibilní plán údržby,  
 
 
 

 
Předpokládaná hodnota VZMR bez DPH:             413.220,- Kč bez DPH 
                                                                                  500.000,- Kč s DPH 
 
 
 
 
 

 
Požadované smluvní podmínky (např. obchodní podmínky, záruční lhůty apod.): 
 
Záruční a po záruční servis v plném rozsahu, minimálně 3roky a více záruka bez omezení 
ujetých km, 3roky asistenční služba, 
 
 
 
 
 
 

http://www.psp6.cz/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 6 
Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6, IČ: 70893969 

www.psp6.cz 

 tel.: 220 513 315, 220 513 521       ID datové schránky: rtsk635 

 

 

 
Způsob zpracování nabídkové ceny: Základní cena s DPH, cena bez DPH, cena 
příslušenství, slevy a bonusy, konečná cena před slevou, konečná cena po slevě, 
uzavření smlouvy a cenu platnou k 1.12.2020 
 
 
 
 
 

 
Lhůta - 7 pracovních dnů a forma podání nabídek 
 
Nabídky zasílejte na email  autodoprava@psp6.cz nebo na adresu zadavatele v 
zalepené obálce „Výzva VZMR  do 26.11.2020. Na obálce nabídky musí být uvedena 
adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce 
 
 

 

Lhůta pro oznámení vybrané nabídky: 4.12.2020 

 
 

 

Další relevantní informace či požadavky zadavatele (např. že zadavatel může 

výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, neveřejné otevření a hodnocení nabídek 

hodnotící komisí, případné požadavky na kvalifikaci dodavatele apod.)  

• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení, změnu, doplnění nebo upřesnění 
podmínek výzvy, právo odmítnout všechny uchazeče nebo výzvu zrušit bez udání 
důvodu. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení. 

• Zadavatel předložené nabídky nevrací. 

• Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí. 

• Text uzavírané smlouvy musí obsahovat následující ustanovení:  
 

"Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany 
dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jejího uzavření". 

 

 

Vypracoval dne: 16.11.2020 

Maizlová Pavlína 

Jméno + příjmení zadávajícího (vedoucí příslušného úseku) 

 

Schváleno za zadavatele dne: 16.11.2020 

 

---------------------------------------------------- 
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