Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákona“), která není zadávána postupy podle zákona, ale
postupy dle Směrnice organizace č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „Směrnice“),
ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona:
„Dodávka motorového vozidla pro pečovatelskou službu v Mikulovicích“
Zadavatel
název

SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

sídlo

Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice

IČ

26873265

DIČ

CZ26873265

Zastoupený

Mgr. Štěpánkou Beníčkovou, ředitelkou organizace

Uchazeč
obchodní firma/název
sídlo
IČ
Zapsaný v obchodním
rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon, mobil
fax
e-mail kontaktní osoby
ID datové schránky
bankovní spojení a číslo účtu

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
Celková nabídková cena v Kč
bez DPH
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Značka nabízené vozidla:
Obchodní označení nabízeného vozidla:
Typ nabízeného vozidla:

Zadavatelem požadované minimální parametry nabízeného vozidla:

Splnění
požad.
parametrů
nabízeného
vozidla:
ANO/NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Užitkové vozidlo, počet míst 2 – 3
Rozvor náprav min. 2.500 mm
Motor vznětový, min. čtyřválec
Zdvihový objem motoru 1.200 – 1.600 cm3
Objem palivové nádrže min. 50 l
Převodovka manuální pětistupňová
Pneumatiky o rozměru max. 15“ max. 16“
Zadní posuvné dveře na obou stranách
Dveře zavazadlového prostoru, tzv. 5. dveře, otvírání zvedací nahoru,
prosklené okno
10. Zavazadlový prostor rovná plocha min. 1220 x 1630 mm
11. Pevná dělící přepážka nákladového prostoru s prosklením
12. Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
13. Dálkové ovládání centrálního zamykání
14. Klimatizace
15. Autorádio
16. Tempomat
17. Omezovač rychlosti
18. Mlhovky
19. Povinná výbava
20. Barva vozu základní červená
21. Gumové koberce
22. Plastový/gumový kryt na podlahu zavazadlového prostoru
23. Rezervní kolo
24. Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce
25. Sada zimních kol střední kategorie např. zn. Barum 4 ks (ocelový
ráfek a pneu)
Parametry nabízeného vozidla nad rámec zadavatelem požadovaných minimálních
parametrů:
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Níže uvedeným podpisem stvrzuji, že podávám tuto nabídku v souladu se zadávací
dokumentací.
Prohlašuji místopřísežně, že:
a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník výběrového
řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník výběrového řízení o předmětnou
veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné,
pravdivé a odpovídají skutečnosti;
c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem uvedenou ve Výzvě v rozsahu zadávací
dokumentace.
Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami
v zadávací dokumentaci, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení,
nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím
a respektuji je.
datum
místo

podpis
otisk razítka
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