SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
U Stadionu 1/4586
466 01 Jablonec nad Nisou
www.sportjablonec.cz

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Věc: Výzva k podání nabídky
Společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. vyhlašuje výzvu k podání nabídky na dodání dvou
služebních vozů – typ: osobní automobil kombi, kategorie M1
Nabídky je možno podat mailem na adresu: správce.atletika@sportjablonec.cz
Nabídka je možno doručit v písemné formě na adresu:
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
U Stadionu 1/4586
466 01 Jablonec nad Nisou
Nabídka musí obsahovat:
Specifikaci nabízených vozů
Cenu bez DPH, cenu s DPH za dva vozy, cenu za jeden vůz
Možný termín dodání vozů
Uzávěrka podání nabídek: Pondělí 14.5.2018 12:00
Specifikace požadavků služebních vozů SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
Jedná se o výběr dvou služebních vozů pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o., konkrétně
pro střediska:
- 1. Atletický areál Střelnice, Areál volnočasových aktivit AVA Čelakovského, Areál Srnčí důl
- 2. Městská sportovní hala včetně přilehlých pozemků a skateparku.
Jde o auta užitková, která jsou používána:
Současný typ používaných aut (Citroen Berlingo, Renault Kango)

-

-

K přepravě osob mezi středisky, k přepravě osob v okolí střediska, po středisku a po městě a
okolí. Počet přepravovaných osob do 5. Auta jsou po 90 % času využita k dopravě a přepravě
v rámci města. Mezi městy cestují výjimečně maximálně do Prahy, HK.
K přepravě materiálu potřebného pro provoz jednotlivých středisek. Materiál od barev přes
například obklady, dále odpady svážené z provozu AVA v zimním období, dále posekaná tráva
v pytlích ale například i dlouhý materiál jako jsou lopaty, rýče, hrábě. Stany a další objemný a
dlouhý materiál.

-

K přepravě nástrojů a strojů jako jsou sekačky, křovinořezy, elektrická centrála, nářadí a
vybavení pro práci v terénu. Benzín a pohonné hmoty pro nástroje a stroje.
K tahání připojeného nákladního vozíku, na kterém jsou převáženy potřeby jako odpady,
sekačka a další věci dle aktuálních potřeb.

Technické požadavky:
Motor benzínový, min 1400 ccm
Sezení pro 5 osob
Možnost sklopení sedaček a vytvoření tak většího nákladového prostoru
Možnost tažného zařízení
Možnost podélných střešních nosičů a příčných střešních nosičů
Karoserie prosklená
Nemusí mí klimatizaci
Otevírání zadních dveří nákladového prostoru s možností úplného otevření nákladového prostoru
s možností nakládání pomocí například ještěrky
Centrální zamykání
Barva – není rozhodující, základní bez příplatku
Doručené nabídky budou vyhodnoceny tříčlennou komisí jmenovanou jednatelem společnosti SPORT
Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Rozhodujícím kritériem bude při splnění technických požadavků cena nabídky v Kč bez DPH.
Výběr dodavatele bude oznámen do 10 dnů od ukončení příjmu nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit „Výzvu k podání nabídky“ bez udání důvodu.

V Jablonci nad Nisou dne 23.4.2018

……………………………………………
Ing. Milan Matura
jednatel

