
Město Příbor 
náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 58 

Kancelář vedení města 

____________________________________________________________________ 

1 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
 

 Výzva k podání nabídek  
 

Název zakázky: Nákup služebního vozidla pro JSDH Příbor - Hájov 

Předmět zakázky  

 

Nákup služebního vozidla pro JSDH Příbor – Hájov. 

Požadavky zadavatele: 

• užitkové vozidlo (dodávka), 

• cena max. 225 000 Kč vč. DPH, 

• rok výroby od 2005 včetně, 

• 9 míst, 

• 5 dveří, 

• 2,4 TDCI, 

• palivo nafta, 

• platná STK, 

• stav tachometru max. 220 000 km, 

• nehavarované, 

• servisní knížka, 

• posilovač řízení, ABS, 

• tažné zařízení. 

 

Datum vyhlášení zakázky: 12.05.2014 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda č. 19, Příbor, 742 58 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Ing. Milan Strakoš, starosta, tel.: 556 455 400, 

e-mail: star@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Ing. Iveta Busková, tel.: 556 455 410 

e-mail: buskova@pribor-mesto.cz  

 

Lhůta pro podávání nabídek: 23.05.2014 
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Místo pro podávání nabídek: 

Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 

742 58, podatelna případně dveře č. 3: Iveta Busková. 

Nabídku je možné doručit doporučenou poštou nebo 

osobně v zalepené obálce nadepsané „Nákup služebního 

vozidla pro JSDH Příbor – Hájov“. 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

 

Max. do 30.06.2014. 

 

 
Hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost 

nabídky.  

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

• nabídková cena celkem vč. DPH - váha 60 %, 

• najeté km – váha 40 %. 

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk. 

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat: 

• cenu včetně DPH, 

• najeté km, 

• návrh kupní smlouvy, 

• termín dodání. 

 

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní 

podmínky této výzvy k podání nabídky z hlediska obsahu a 

úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny 

předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit podmínky 

výzvy, právo zrušit veřejnou zakázku, omezit rozsah 

předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným 

z uchazečů. 

Zadávací řízení se řídí: 
Směrnicí Rady města Příbora č. 1/2014 k zadávání 

veřejných zakázek.  

  

V Příboře 12.05.2014  

Ing. Iveta Busková v.r. 

vedoucí Kanceláře vedení města 


