
Výběrové řízení 
 

 

Název veřejné zakázky: 1 ks Dodávky (užitkového vozu) k převozu tělesně 
postižených (vozíčkářů) 
+ Montáž plošiny RICON 

Zadavatel 

Název: TŘI, z.ú. 

Sídlo: Sokolská 584, 257 22 Čerčany 

IČO: 186 23 433 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

PharmDr. Monika Horníková, MHA, ředitelka 

Kontaktní osoby: Jan Kostka, vedoucí provozu 
tel.: 731 604 239 
e-mail: provozni@hospic-cercany.cz 

Datová schránka dy254kv 

 

 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.  
 
 

1. Předmět veřejné zakázky  
 
Dodávky:  

a) Dodávka 1 ks Dodávky (užitkového vozu) včetně povinné výbavy a příslušenství, vůz 
má sloužit k převozu tělesně postižených (vozíčkářů). 

b) Montáž plošiny RICON 

2. Vymezení plnění veřejné zakázky  
 
Realizace veřejné zakázky bude probíhat formou jednorázového nákupu na základě uzavřené 
kupní smlouvy.  
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.  
Minimální požadované technické parametry vozidla, minimální požadavky na funkčnost a 
užitné vlastnosti vozidla, minimální požadavky na výbavu vozidla:  
 

  

6-ti místné, zadní sedačky odjímatelné  

Celoprosklené  

Zadní dvoukřídlé dveře, prosklené vyhřívané, otevíratelné do 270 stupňů 

Boční posuvné dveře prosklené, na pravé straně  

Interiér, včetně zadní nákladové části, čalouněný.  

Plastové obložení spodní části nákladového prostoru. 
Barva vozidla - bílá  



  

Rozměry (mm) zásadní pro kompatibilitu se stávající plošinou pro vozíčkáře.  

Objem nákladového prostoru (m3) min. 11,5   

Délka vozu - min. 5 400   

Šířka vozu / s vnějšími zpětnými zrcátky - min. 2 050/2 500  

Výška vozu - min. 2 500  

Světlá výška - min. 170  

Rozvor - min. 3 450  

Rozchod přední - min. 1 810  

Rozchod zadní - min. 1 790  

Převis přední - min. 940  

Převis zadní - min. 1 015  

Výška hrany nákladového prostoru - min.  490 – 550  

Délka nákladového prostoru - min. 3 120  

Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) - min. 2 940  

Výška nákladového prostoru (uprostřed) - min. 1 930  

Šířka nákladového prostoru min / max - 1 420 / 1 870  

Šířka x výška zadních dveří - min. 1 560 x 1 790  

Šířka x výška posuvných dveří – min. 1 250 x 1 750  

  

Motor - technické parametry  

Zdvihový objem (cm3) - 2 100 

Maximální výkon (kW/k CEE) - 88/120  

Při ot/min - 3 500  

Maximální točivý moment - 310  

Při ot/min - 1 500  

Emisní norma - Euro 6.d  

Převodovka - manuální 6-st.  

Maximální rychlost (km/h) - 155  

  

Součástí dodání bude montáž plošiny pro vozíčkáře - RICON S 1 200 a její následné servisování.  

Plošinu dodá - TŘI, z.ú.  

 
Další podmínky dodávky:  
Vozidlo nemusí být zcela nové. Je možné do výběrového řízení zahrnout např. i předváděcí 
vozy s nájezdem do 10.000 km, podmínkou je 1. majitel. 
 
Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být zároveň subdodavatelem jiného uchazeče.  
Jazykem tohoto výběrového řízení je čeština  
 
 

3. Místo plnění veřejné zakázky  
 
TŘI, z.ú. – Hospic Dobrého Pastýře 
Sokolská 584, 257 22 Čerčany 
 



4. Termín plnění veřejné zakázky  
 
Uchazeč musí uvést lhůtu, ve které je schopen vozidlo včetně montáže plošiny dodat a tento 
termín je pro něj závazný. Uvedený termín bude posuzován jako prioritní kritérium pro výběr 
vítěze této veřejné zakázky, přičemž nejzazší termín pro dodání vozu je 15.6.2023. 
 
 

5. Podávání nabídek  
 
Nabídky mohou uchazeči doručit na adresu:  
TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, případně do datové schránky.  
Na obálku, nebo případně do předmětu, prosím napište – Výběrové řízení – Dodávka - 
Neotvírat 
 
 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 7.3.2023 do 12:00 hodin, a to osobně, poštou 
nebo do datové schránky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí 
zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele (zadání přijaté pošty do 
systému zadavatele).  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7.3.2023 v 13:00 hodin na adrese zadavatele.  
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 12 měsíců od dne otevření obálek 
zadavatelem.  
 
 

6. Zadávací lhůta  
 
Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena v délce 15 dnů. Očekáváme doručení nabídek 
do 7.3.2023. 
 
 

7. Hodnocení přijatých nabídek  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě kritérií dle priority v tomto pořadí:  
 nejkratší dodací lhůta, nejnižší nabídková cena, a samozřejmě splnění technických 
požadavků. 
Nabídková cena bude uvedena včetně DPH, bude tvořena jako cena nejvýše přípustná a 
bude zahrnovat veškeré Vaše náklady spojené s plněním předmětu výzvy. Součástí nabídky 
bude návrh termínu realizace (kalendářní měsíc) a návrh platebních podmínek (záloha, 
doplatek). Nabídka musí být podána tak, aby ji bylo možné jasně ohodnotit dle technických 
parametrů a dalších podmínek uvedených v části 2 této zadávací dokumentace.  
 
 

8. Členění, formální úprava a obsah nabídky  
 
Nabídka bude zpracována písemně.  
Nabídka bude seřazena v následujícím pořadí:  



- čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky,  

- text s údaji o splnění požadavků zakázky s navrženou dodací lhůtou a cenovou nabídkou, 
+ technický popis nabízeného vozidla odpovídající poptávce tak, aby bylo možné tyto údaje 
porovnat. Text bude opatřený razítkem dodavatele a podpisem kompetentní osoby,  

- návrh kupní smlouvy na automobil opatřený razítkem dodavatele a podpisem oprávněné 
osoby,  

- případné další přílohy a doplnění nabídky (např. prospekty, katalogy, brožury, letáky, 
apod.),  
 
Na obálku, nebo případně do předmětu, prosím napište – Výběrové řízení – Dodávka - 
Neotvírat 
 

9. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo:  
- nevracet uchazečům podané nabídky  

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku  
 

10. Vyrozumění o výsledcích  
 
Účastníci budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni do 5 pracovních dnů od termínu 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek bude uveřejněn po dobu 30 dnů od 
rozhodnutí o výběru nabídky na webových stránkách zadavatele (www.hospic-cercany.cz).  
 

V Čerčanech dne 20. 2. 2023 

 

 

……………………………………………. 

PharmDr. Monika Horníková, MHA 

ředitelka 


