
Město Moravská Třebová 
Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 

vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku 

 
Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 
Dne 25.07.2016 vyhlásila rada města Moravská Třebová výběrové řízení na veřejnou 
zakázku „Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla“ podle zadávacích 
podmínek.  
Předmětem výběrového řízení je pořízení nového vozidla značky Škoda Yeti Outdoor 
2.0 TDI podle zadávacích podmínek a odprodej ojetého vozu značky Škoda Fabia, 
SPZ 1E97565, r. v. 2005, vozidlo bude uhrazeno jednorázově bankovním převodem 
na základě vystavené faktury (nepožadujeme prodej na splátky). 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Místo plnění: město Moravská Třebová 
Doba plnění: dodání vozidla do 30.11.2016 
 
3. Lhůta pro podávání nabídek: 
nabídky budou podané poštou nebo osobně na podatelnu nejpozději do 05.08.2016 
do 12,00 hod., zapečetěnou obálku označte výrazným nápisem „Soutěž – auto 2016 
- neotvírat“. 
Adresa pro doručení: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 29 
571 01 Moravská Třebová 
 
4. Hodnotící kritéria: 

• Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší celkové 
nabídkové ceny včetně DPH nového vozidla, po odečtení hodnoty prodaného 
vozidla Škoda Fabia, SPZ 1E97565, r. v. 2005 (váha kritéria bude 100 %) 

• Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídkových cen od nejnižší 
po nejvyšší 

 
5. Kontakt na zástupce zadavatele: 
Ing. Pavel Šafařík 
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, PSČ 571 01 
Tel: 461 353 121, 603 891 370 
E-mail: psafarik@mtrebova.cz 
 
6. Zadávací podmínky: 
Nákup nového vozidla 

• Model: Škoda Yeti Outdoor 2.0 TDI 81 kW, 6-stup. mech. 4x4 

• Výbava: Active Outdoor,  

• Barva: Modrá Pacific 

• Interiér: Černá 



• Motor: 2.0 TDI, 81 kW, 6 stup. mech, 4x4 

• Rok výroby: model 2017 

• Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola 

• Paket Active Plus (WEA) 

• Povinná výbava vozu včetně žárovek a reflexní vesty 

• Mobilita Plus 
 

Prodej ojetého vozidla 

• Model: Škoda Fabia hatchback 

• Motor: 1198 cm3, TDI, 47 kW 

• Rok výroby: 2005 

• Stav: dobrý, nehavarované, servisní knížka, 1. majitel 

• Barva: modrá základní 

• Palivo: benzín 

• Najeto: 132.000 km  

• Emisní norma: EU č. 2003/76 B 

• STK: do 05/2017 
 

Další podmínky 

• Cena bude uvedena takto: 1. cena prodaného vozidla Škoda Fabia včetně 
DPH, 2. cena nového vozidla Škoda Yeti Outdoor, včetně DPH 

 
7. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž doplnit, zrušit, jakož i odmítnout 

předložené návrhy. 
 
8. Požadavky na obsah nabídky 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

• úplné a přesné identifikační údaje uchazeče – obchodí firma (jméno, příjmení), 
adresa sídla nebo místa podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení 

 
V Moravské Třebové, dne 25.07.2016 

JUDr. Miloš Izák,  
  starosta města 


