
        NOVÉ AUTOMOBILOVÉ VOZIDLO 
 
The US Embassy in Prague is seeking a company for a purchase of a new vehicle.  

Prospective contractors shall submit the following documents on April 11 th, 2019 at latest:  

 Excerpt from the business registry 

 3 years related work experience in all above mentioned areas;  

 3 references with contacts on buyers 

 General liability insurance - CZK 1 mil minimum; 

 Work contract will be drawn up under US law for signature by both parties; 

 Completed registration in System for Award Management prior to the contract award 

Requirements: qualified and certified dealer 

Payment: via invoice, no advance payments permitted 

The deadline for proposals – April 16th, 2019 at 24.00 hrs.  – all neccesary documentation should be 

sent to: PragueProcurement@state.gov – subject: PR8072492  – “New GOV multivan“ 

Attachments: 

SF-1449 

Solicitation document 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Velvyslanectví USA hledá firmu na dodání nového vozidla. 

Potenciální dodavatelé musí nejpozději do 11. dubna 2019 předložit následující dokumenty:  

 Výpis z obchodního rejstříku  

 Doložení praxe v oboru minimálně 3 roky; 

 3 reference s uvedením názvu dokončeného projektu a kontaktní osoby;  

 Pojištění – minimálně 1 mil Kč.;  

 Smlouva bude sepsána dle US práva k podpisu obou stran; 

 Závazek k provedení registrace v databázi firem obchodujících s vládou USA, tzv. System for 

Awards Management, v případě obdržení nabídky k podepsání smlouvy. Registrace musí být 

provedena před vlastním podpisem smlouvy; 

Požadavky: kvalifikovaný a certifikovaný obchodník 

Platba: faktura se splatností, zálohy nejsou povoleny 

Datum pro podání nabídky – 16. dubna 2019 do 24.00 hodin – s dodáním všech požadovaných podkladů 

na adresu: PragueProcurement@state.gov – název emailu:  „PR8072492–Nový GOV multivan”. 

Příloha: 

Popis / zadání CZ (níže) 

SF-1449 

Smlouva 
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        NOVÉ AUTOMOBILOVÉ VOZIDLO 
 

4 dveřový multivan; pohon všech kol nebo 4x4; barva modrá (Starlight Blue nebo podobná); tmavý 

interiér; automat; minimum 140kW TDI (diesel); 7-mi místné – v řadě za řidičem 2 místa a v poslední 

řadě 3-místná lavice; elektrické posuvné zadní dveře po obou stranách 

 

přední asistent a adaptivní tempomat ACC  

detekce slepého úhlu 

airbagy a impact protection 

ABS brzdy 

brzdy na zadních kolech 

rozšířená palivová nádrž 

LED světla 

parkovací sensory a kamera 

3 zónová klimatizace 

vyhřívání a zchlazování sedadel (automatic climate) 

zatmavená zadní okna a kufr, u řidiče jen lehce 

multifunkční kožený volant 

mlhová přední a zadní světla 

rádiové ovládání na velké obrazovce (min. 6 palců) 

více USB připojení kompatibilních s iPhonem 

systém sledování řidiče 

gumová podlaha 

4x zimní pneu na ALU kolech 

výkup (protiúčet)- Ford Explorer, šedý, Model 2010, najeto: 140 341 km 

odtah na ambasádu  


