
  
  

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Tišnov 

Zadávací dokumentace na výběrové řízení 

Zajištění servisu a oprav vozidel Oblastní charity Tišnov 

 

Zadavatel: Diecézní charita Brno, organizační jednotka Oblastní charita Tišnov 

IČO: 44990260 

Sídlo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Oblastní charita Tišnov, Tyršova 391, 666 01 Tišnov 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslava Klapalová, ředitelka Oblastní charity Tišnov 

Kontaktní údaje: Tel. 735 749 746, tisnov@tisnov.charita.cz  

 

1. Vymezení předmětu plnění výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je zajištění servisních služeb osobních motorových vozidel pro Oblastní 

charitu Tišnov. Jedná se zejména o pravidelný periodický servis vozidel, pozáruční opravy vozidel, 

opravy po haváriích, zajištění měření emisí a STK. Zadavatel dále požaduje zajištění odtahu 

nepojízdného vozidla v časovém období 07 – 17 hodin každý pracovní den a nejpozději do 6 hod. od 

nahlášení. Zadavatel požaduje v případě odtahu nepojízdného vozidla zajistit dopravu zaměstnance 

zadavatele zpět do místa jeho pracoviště. 

Při servisu, údržbě a opravách musí uchazeč používat schválené a kalibrované diagnostické zařízení, 

měřící přístroje, nářadí a musí dodržovat technologické postupy stanovené výrobcem příslušného 

motorového vozidla. Cena náhradních dílů nesmí překročit maximální doporučenou prodejní cenu 

příslušného náhradního dílu, která je stanovena zastoupením dané značky vozu pro ČR, a to vždy a 

výhradně v daném čase.  

Zadavatel požaduje, aby ze strany uchazeče byl garantovaný příjem vozidel do opravy/servisu 

proveden nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky uchazeči se zajištěním přednostního 

termínu opravy (do lhůty se nepočítají nepracovní dny). Dodavatel je povinen bezodkladně po přijetí 

vozidla do opravy zadavateli specifikovat předpokládaný rozsah nutných oprav a jejich cenu dle cen 

vysoutěžených v rámci tohoto výběrového řízení.  

Požadavek na minimální záruční doby: 

a) Na provedené práce 6 měsíců 

b) Na náhradní díly 24 měsíců s omezením do 40 000 najetých kilometrů 

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel sjednanou pojistnou smlouvu, která kryje riziko obecné 

odpovědnosti a odpovědnosti za věci převzaté, tzn. včetně škod zaměstnanců a jeho subdodavatelů, 

s min. výší plnění 500 000 Kč. Kopie této pojistné smlouvy bude přílohou servisní smlouvy. 
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Přehled vozidel, pro které se poptává zajištění servisních služeb, jejich výčet se může v průběhu 

plnění smlouvy změnit:  

Značka vozidla Max.výkon 
(kW) 

Zdvih.objem 
(cm3) 

Palivo Ujeté km Rok 
výroby 

Fiat Panda AXA 1A 40/5000 1108 benzín 122316 2013 

Fiat Panda AXA 1A 40/5000 1108 benzín 110117 2011 

Fiat Panda AXF1A 51/5500 12420 benzín 82387 2016 

Fiat Panda AXA 1A 40/5000 1108 benzín 93792 2013 

Fiat Panda AXA 1A 40/5000 1108 benzín 130432 2013 

Hyundai i20 55,2/6000 1248 benzín 34778 2016 

Hyundai i20 62,5/6000 1248 benzín 57426 2017 

Hyundai i10 48,5/5500 998 benzín 14052 2017 

Hyundai i20 55,2/6000 1248 benzín 58197 2020 

Hyundai i30 88,0/6300 1591 benzín 38186 2020 

Hyundai i20 55,2/6000 1248 benzín 65789 2020 

Škoda Fabia 63 1390 benzín 134326 2011 

Hyundai i20 55,2/6000 1248 benzín 98614 2019 

Hyundai i20 55,2/6000 1248 benzín 41091 2017 

Dacia Lodgy 60,5/5000 1598 benzín 55507 2015 

 

2. Doba a místo plnění  

Termín zahájení plnění: 01.07.2021 

Termín ukončení plnění: 30.06.2023 

Místo plnění: provozovna vybraného uchazeče 

3. Kritéria hodnocení nabídek, způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele podle níže uvedených hodnotících kritérií 

přidělením bodů, významnost (důležitost) jednotlivých kritérií je vyjádřena koeficientem váhy 

kritérium body (v rozsahu 0-10) váha celkem za kritérium 

Nabídkové ceny  7  

Vzdálenost 
provozovny uchazeče 

 1  

Výše slevy 
z ceníkových cen 
mimo nabídkové ceny 

 2  

 

4. Místo a lhůta pro podání nabídky 

Nabídky budou uchazeči podávat elektronicky na e-mailovou adresu tisnov@tisnov.charita.cz nebo 

osobně či poštou na adresu Oblastní charita Tišnov, Tyršova 391, 666 01 Tišnov nejpozději do 15:00 

hodin dne 16.06.2021. 

5. Informace o výsledku výběrového řízení 

Výsledek výběrového řízení bude sdělen všem uchazečům do 3 dnů od zasedání hodnotící komise. 

Hodnotící komise provede hodnocení nejpozději dne 21.06.2021. 

6. Požadavky na zpracování nabídky 
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Nabídka uchazeče bude obsahovat: 

a) Krycí list nabídky (viz příloha) 

b) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ve které je uchazeč zapsán s údaji 

platnými ke dni podání nabídky 

V Krycím listu nabídky uchazeč uvede 

a) Nabídkové ceny za vyjmenované úkony 

b) Výši slevy z ceníkových cen za služby a dodávky nevyjmenované v bodě a) 

c) Adresu provozovny, kde budou vozidla předávána vozidla k servisu/opravě 

 

7. Smluvní a ostatní podmínky 

Zadavatel stanovuje veškeré smluvní podmínky návrhem servisní smlouvy. Vybraný uchazeč je 

povinen zadavateli poskytnout řádnou součinnost, aby mohla být řádně a včas podepsána servisní 

smlouva. Neposkytne-li první uchazeč v pořadí řádnou součinnost k podpisu smlouvy do 7 dní od 

sdělení výsledku výběrového řízení, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil 

jako další v pořadí.  

Zadavatel si vyhrazuje právo  

a) zrušit výběrové řízení bez udání důvodu do okamžiku podpisu smlouvy 

b) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží na účast ve výběrovém řízení 

c) upravit a upřesnit konečné znění návrhu servisní smlouvy před jejím podpisem. 

Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. 

 

  



  
  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

NÁZEV ZAKÁZKY: ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A OPRAV VOZIDEL OBLASTNÍ CHARITY TIŠNOV 

UCHAZEČ:            

IČO:       DIČ:      

KORESPONDENČNÍ ADRESA:          

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:        

KONTAKTNÍ OSOBA:          

TELEFON: ……………………………     E-MAIL: ………………………………………….. 

 

A) NABÍDKOVÉ CENY 

Položka Název a popis 
Cena 

bez DPH 
DPH 

Cena 
vč. DPH 

1 Cena za pravidelnou servisní prohlídku, včetně 
výměny oleje a olejového filtru (bez materiálu)  

   

2 Cena za 1 hodinu práce u běžných oprav a servisních 
úkonů (mechanické práce) 

   

3 Cena za 1 hodinu elektromechanické práce    

4 Cena za 1 hodinu karosářské a lakýrnické práce    

5 Cena za zajištění STK + Měření emisí (bez poplatků)      

6 Cena za odtah vozidla (na vzdálenost 50 km)    

7 Cena za kontrolu a seřízení geometrie kol vozu    

8 Diagnostika    

9 Cena za kontrolu, dezinfekci a výměnu filtru 
klimatizačního systému (bez materiálu) 

   

10 Výměna autožárovky (bez materiálu)    

 

B) PROCENTUÁLNÍ VÝŠE SLEVY Z CENÍKOVÝCH CEN ZA SLUŽBY A DODÁVKY NEUVEDENÉ 

V BODĚ A) 

Jiný typ práce (1 hod.) % 

Spotřební materiál, provozní kapaliny apod. % 

Náhradní díly % 

 

C) ADRESA UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY, VE KTERÉ BUDOU PŘEDÁVÁNA VOZIDLA 

Název provozovny  

Ulice a číslo popisné nebo číslo evidenční  

Obec  

 


