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Věc: Výzva k podání nabídky na dodávku osobního 
automobilu 
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na dodávku osobního automobilu do 3,5 t. 

Nabídka bude využita k provedení průzkumu trhu a následně k přímému zadání 
zakázky. 

 

1. Objednatel: 

Technické služby Krnov s.r.o. 

Stará 11, 794 01 Krnov 

IČ: 25398547 

DIČ: CZ25398547 

Číslo účtu: 194460610297/0100 

Zastoupené: Ing. Štefanem Ledvoňem, jednatel společnosti 

 

2. Předmět zakázky: 

Dodání osobního automobilu do 3,5 t s homoligací M1 

Doba plnění (doručení vozidla): do 8 týdnů po objednání 

Místo plnění: Krnov 

 

 

3. Nabídka musí být podána JEN písemně a musí obsahovat tyto náležitosti: 

 nabídkovou cenu 
 záruka na vozidlo (min. 24 měsíců) s možností prodloužení na 36 měsíců 
 podepsaný návrh kupní smlouvy 
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Technické požadavky na osobní automobil: 

- automobil do 3,5t s homologací M1 
- 8-mi místné vozidlo vč. řidiče - 3 řady sedadel 
- sedadla ve druhé a třetí řadě vyjímatelná, sklopná, dělená 
- 4-dvéřové vozidlo, z toho min. 1 boční dveře posuvné, zadní dvoukřídlé dveře 

prosklené s otevíráním do 180° 
- detektor tlaku vzduchu v pneumatikách 
- elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka 
- přední mlhové světlomety 
- manuální klimatizace 
- zadní parkovací asistent 
- boční pevná zatmavené okna ve druhé řadě 
- výška vozu do 1,9m (pro vjezd do podzemních garáží) 
- zdvihový objem do 2000 cm3 o výkonu min. 110 kW a 150k 
- Emisní norma: Euro 6C 
- manuální 6-st. převodovka 
- palivo: motorová nafta vč. nádrže na AdBlue 
- audiosystém s digitálním rádiem 
- ABS + EBA + EBD  
- ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu 
- airbag řidiče a spolujezdce s možností vypnutí 
- boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce 
- výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu i ve třetí řadě 
- třetí brzdové světlo 
- posilovač řízení 
- palubní počítač 
- tempomat a omezovač rychlosti 
- dálkové centrální zamykání vozidla 
- elektricky ovládaná přední okna 
- výškově a podélně nastavitelný volant 
- vnitřní zpětné zrcátko 
- osvětlení kabiny a nákladového prostoru 
- zásuvka na 12V v palubní desce a v zavazadlovém prostoru 
- uzamykatelný uzávěr palivové nádrže 
- plastovogumová podlážka vpředu a vzadu 
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradel 
- tlumiče s variabilním odpružením 
- tažné zařízení s pevnou koulí vč. elektroinstalace a certifikátu 
- ocelová kola 16 palců s pneumatikami vč. středových krytů kol 
- plnohodnotné dojezdové náhradní ocelové kolo 
- akustická výstraha do 30km/h na blížící se vozidlo 
- objem zavazadlového prostoru za 3-řadou sedadel min.980 dm3 
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4. Platební podmínky: 

 platba převodem z účtu 100% oproti písemné faktuře 
 

5. Místo a lhůta pro podání nabídky: 

 nabídku je možno podat nejpozději do 10.8.2021 do 10:00 hod. a to na adresu 
Technické služby Krnov s.r.o., ul. Stará 11, 794 01 Krnov 
 obálku označit „neotvírat“ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Štefan Ledvoň 
ředitel společnosti 
 
 


