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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

  
Zadavatel: 

Název: Obec Krásné 

Sídlo: Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

IČO: 00270326 

DIČ: CZ00270326 

zastoupená: Milanem Nepovímem, starostou obce 

Kontaktní osoba: Milan Nepovím 

telefon: 724 186 760 

email: starosta@obeckrasne.cz 

 

Název veřejné zakázky: 

DODÁVKA HASIČSKÉHO AUTOMOBILU TYPU DA PRO JSDH OBCE 
 

 

1. Druh veřejné zakázky: 

V řízení o výběru této zakázky malého rozsahu se postupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je spolufinancovaná z prostředků Ministerstva vnitra 

ČR v rámci programu  – Dotace pro jednotky SDH obcí. 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového dopravního automobilu pro potřeby 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s parametry dle specifikace v příloze č.3.  

Mimo jiné v parametrech zadavatel požaduje výšku automobilu maximálně 2400mm 

s výstražným zařízením a rozměry zavazadlového prostoru nejméně s délkou 1000mm a 

šířkou 1700mm. Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které 

jsou v příloze obsaženy. Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí, nebo chyby, není 

možná. 

 

Dodávaný automobil musí splňovat veškeré normy požadované zákonnými předpisy a musí 

splňovat dále podmínky stanovené poskytovateli dotace. 

 

Jedná se o veřejnou zakázku na investiční majetek s předpokládanou hodnotou do 

1.000.000,- Kč vč. DPH. 
 

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Dodání dopravního automobilu bude maximálně do 31.10.2018. 

Místo plnění: Obec Krásné, Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

 

4. Místo a lhůta pro podávání nabídek: 

Nabídku může uchazeč doručit osobně v úředních hodinách na Obecní úřad 

v Krásném – č.p. 15, nebo doporučeně poštou na adresu: Obecní úřad Krásné, Krásné 15, 

538 25 Nasavrky. 
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Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být 

předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „DODÁVKA HASIČSKÉHO 

AUTOMOBILU TYPU DA PRO JSDH OBCE - NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být 

dále uveden název, sídlo a IČ uchazeče, pro případné vrácení nabídky, která byla doručena po 

lhůtě pro podání nabídky. 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.3.2018 v 19.00 hodin. 

 

5) Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 

1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1). Dodavatel 

prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení – příloha č. 2 výzvy. 

2) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. 

3) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace. Dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, je povinen předložit originály nebo 

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před jejím uzavřením. Nesplní – li 

dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

6) Hodnotící kritéria veřejné zakázky: 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 

Kritérium č. 1 

Celková nabídková cena včetně DPH       váha 100 % 

- uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu 

s podmínkami veřejné zakázky uveřejněnými ve výzvě k podání nabídky. 

- číselně vyjádřené kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu. 

- nabídková cena musí být zpracovaná jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou 

v českých korunách. 

 

7) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu 

s podmínkami veřejné zakázky uvedenými v této výzvě, a to absolutní částkou v českých 

korunách. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

Celková cena bez DPH 

DPH – v % i v Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH 

 

8) Platební podmínky zadavatele 

Nákup DA je realizován v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace celé ceny zakázky bude realizována 

po úplném předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury 

bude stanovena min. 30 dní ode dne doručení. 
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9) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 

Nabídka bude obsahovat: 

a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 smlouvy) 

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stran, počtu listů a počtu příloh 

c) Čestné prohlášení (příloha č. 2 smlouvy) 

d) Vyplněné a podepsané (osobou oprávněnou za uchazeče jednat) technické 

     podmínky (příloha č. 3) 

e) Kvalifikační předpoklady 

f) Návrh kupní smlouvy – podepsaný (případně orazítkovaný) osobou 

    oprávněnou za uchazeče jednat (příloha č. 4) 

g) Položkový rozpočet 

Nabídka bude označena v souladu s bodem 4 této výzvy. 

Nabídky musí být předložena v českém jazyce. 

Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána (příp. orazítkována) osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat. 

 

10) Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem ukončení lhůty pro podání nabídek a pro vybraného 

uchazeče bude prodloužena do doby uzavření kupní smlouvy. 

 

11) Další podmínky 

a) Splněním zakázky se rozumí kompletní předání předmětu zakázky, včetně veškerého 

vybavení dle požadavků a dodání veškeré technické dokumentace a předepsaných 

dokladů (TP, TÚPO atd.). 

b) Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat - originál zmocnění musí být v takovém případě 

součástí nabídky uchazeče. Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše 

přípustná bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k dodání 

předmětu plnění. Smlouva bude v nabídce předložena včetně uvedených příloh. 

c) Záruční podmínky: Dodavatel poskytuje záruku na jakost a bezvadnost dodávaného zboží – 

podrobněji o lhůtách viz návrh kupní smlouvy(příloha č.4). Po tuto dobu dodavatel odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem 

předání a převzetím zboží objednatelem, tj. podpisem protokolu o předání a převzetí zboží. 

Dodané zboží musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady 

a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže zboží tyto požadavky nesplňuje, 

je taková odchylka kvality zboží požadována za vadu a dodavatel je povinen ji v přiměřené 

lhůtě a na vlastní náklady odstranit.  

 

Uchazeč je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které 

mohou mít jakýkoliv vliv na kvalitu dodávky automobilu a cenu nabídky. 

 

12) Práva zadavatele 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo upravit, doplnit či změnit podmínky veřejné zakázky. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu. 
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c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o podpisu smlouvy jednat o návrhu 

smlouvy, ověřit, příp. vyjasnit, informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho 
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nabídce. 

d) Zadavatel nebude hradit výdaje spojené se zpracováním a doručením nabídky. 

e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu soutěže. 

f) Zadavatel nevrací podané nabídky. 

g) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku z důvodu nekompletního nebo 

nepřesného doplnění přílohy č. 3 – Technické podmínky. 

 

13) Zadávací dokumentace 

Součástí výzvy jsou Technické podmínky (příloha č. 3), osloveným uchazečům budou 

zaslány v papírové i elektronické podobě spolu s výzvou. Výzva včetně všech příloh je 

zveřejněna na stránkách obce www.obeckrasne.cz a na profilu zadavatele. 

 

14) Závěrečná ustanovení 

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací 

dokumentací, upozornit na její případné nedostatky a vyjasnit si zvláště technické řešení 

ještě před podáním nabídky. Na pozdější doplnění nebo úpravy nebude brán zřetel. 

 

V Krásném dne 02. 03. 2018 

 

Milan Nepovím 

Starosta obce Krásné 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Krycí list nabídky 

č. 2 Čestné prohlášení 

č. 3 Technické podmínky pro dopravní automobil 

č. 4 Návrh kupní smlouvy 

 

 

 

 



Příloha č.1

Název:

Cena                             

bez DPH (v Kč)
% DPH (v Kč)

Cena včetně DPH (v Kč)            

konečná u neplátců DPH

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

Čestné prohlášení a souhlas

Prohlašuji, že nabídku podáváme na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, po 

detailním seznámení s předmětem veřejné zakázky, a plně respektujeme požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky stanovené zadavatelem. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili 

veškeré nejasnosti ohledně veřejné zakázky. 

Prohlašuji, že námi nabídnutá cena je konečná, maximální a nejvýše přípustná a jsme jí vázání po celou 

zadávací lhůtu, stejně jako celou nabídkou. 

Čestně prohlašuji, že nejsme vůči Obci Krásné v prodlení s plněním povinností. 

Souhlasím se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy.

V                                           dne: 

Podpis oprávněného zástupce uchazeče

E-mail:

Cenová nabídka

Dopravní hasičský automobil s přívěsem

Celkem

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Tel./fax: 

Zapsán v obchodním rejstříku 

pod spisovou značkou:

Statutární orgán:

URL adresa:

Sídlo/ místo podnikání: 

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

"DODÁVKA HASIČSKÉHO AUTOMOBILU TYPU DA PRO JSDH OBCE"

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:



Příloha č. 2 

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

Zadavatel:  

Obec Krásné  

 se sídlem:      Krásné č. p. 15, PSČ 538 25 Nasavrky 

 zastoupena:      Milanem Nepovímem, starostou obce   

osoba oprávněna jednat za zadavatele: Milan Nepovím, starosta obce  

 

Uchazeč:   

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: 

 

………………..……………………………………………………………………………… 

se sídlem/místem podnikání:  

 

……………………………………………….…………………………..………………….. 

 

IČ:      ……………………………….……………… 

 

jednající/zastoupen:   ……………………………………………… 

 
jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

DODÁVKA HASIČSKÉHO AUTOMOBILU TYPU DA PRO JSDH OBCE 
 

tímto čestně prohlašuji, že: 
 
a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele: 

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině,  

- trestný čin obchodování s lidmi, 
- tyto trestné činy proti majetku: 

1. podvod, 
2. úvěrový podvod, 
3. dotační podvod, 
4. podílnictví, 
5. podílnictví z nedbalosti, 
6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

  
- tyto trestné činy hospodářské: 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a 

veřejné dražbě, 
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
4. pletichy při veřejné dražbě, 



5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 
 
- trestné činy obecně nebezpečné, 
- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

 
- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední 
osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 
3. úplatkářství, 
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 

  
b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 
c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mě 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

 
 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. 
 
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Totéž platí, je-li 
uchazečem pobočka závodu české právnické osoby. 
 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 
  
 
 
 
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. 
 
 
 
V …....................................... dne ……................ 
 

 
 
 
……………………………………………………….           
             Jméno, příjmení, funkce a podpis                           otisk razítka 
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EDS: 014D24100 8228 
Obec Krásné 

Kraj Pardubický 
Technické podmínky  

pro dopravní automobil 
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  

v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). 

2. DA splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro 
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů: 

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je 
příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se 
jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA.  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které 
pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle 
bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 
požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu 
sekvenci selektivní volby. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem 
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.  

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu 
LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. 

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, 
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 
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3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným 
v prostoru druhé a třetí řady sedadel.  

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž 
dodá výrobce DA (dodavatel). 

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:  
 autorádiem, 
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím  

12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem 
nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje 
reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi 
rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji 
světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo 
modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním 
oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v 
případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. 

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1 
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou 
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. 

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „POLÁNKA“. 

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, 
orientována po směru jízdy. 
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4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá 
výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených  
textem „dodá zadavatel“: 
 lékárnička velikost III v batohu/kufru 1 ks, 
 požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, 
 přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, 
 přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, 
 ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks, 
 ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, 
 rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/sedadlo, 
 vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 
 vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks. 

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani 
požárním čerpadlem.  

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení 
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:  
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého 

nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má 

nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. 

7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního 
výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice  
nejvíce 2 400 mm. 

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2. 

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným 
zařízením. 

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na 
blátě a sněhu. 

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí 
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem. 

13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který  
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární 
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně 
funkční. 

15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, 
umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní 
řešení se nepřipouští. 
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Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout  
pan Milan Nepovím, e-mail starosta@obeckrasne.cz, telefon 724 186 760.  

V Krásném dne 15. 12. 2017 
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Kupující: 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení:  

č. účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

Zastoupený:  

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 

a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SMLUVNÍ STRANY: 

Prodávající: 

Se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

OR: 

Bankovní spojení č. ú.: 

Telefon 

e-mail: 

Zastupovaný 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

Obec Krásné 

Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

00270326 

CZ00270326 

Česká Spořitelna 

1141593369/0800  

724 186 760 

starosta@obeckrasne.cz 

Milanem Nepovímem, starostou 

Milan Nepovím 
 

 

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY 

1.1 Kupující odebere a prodávající dodá zboží: Dopravní automobil dle specifikace (technických 

podmínek), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu 

smlouvy. 

1.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat dopravní automobil, který bude splňovat požadavky  

a) Předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla, 

část II. (technický průkaz) 

b) Stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 

vyhlášky č. 53/2010 Sb., doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný 

typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. 

c) Stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve 

znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené ve specifikaci (technických podmínkách), 
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která je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.4 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí 

předmětu smlouvy kupujícím. 

1.5 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle článku 2 této smlouvy. 

2. CENA 

2.1        Smluvní cena bez DPH:  ........................  Kč 

2.2       Uvedená cena se rozumí cena dopravního automobilu dle bodu 1.1. 

2.3       Ceny uvedené v odstavci 2. 1. jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

21% DPH činí:  ......................  Kč 

Smluvní cena včetně DPH:  .......................  Kč 

(slovy:  ...................................................................................  Kč) 

2.4 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění 

zakázky. 

2.5 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, 

tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, atd. 

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1     Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději do 31.10. 2018 

3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu 

dle článku 6, bod. 6.2. této smlouvy, včetně předání veškeré technické dokumentace dle článku 

9, bod 9.7. této smlouvy a zaškolení obsluhy. 

3.3    Místo plnění: Obecní úřad Krásné, Krásné 15, 538 25 Nasavrky. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1  Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě 

faktury. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou 

prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedené v záhlaví smlouvy. 

4.2   Faktura bude vystavena po předání a převzetí dopravního automobilu bez vad a nedodělků. 

4.3   Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího 

ve prospěch účtu prodávajícího. 

4.4  Faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne splnění dodávky dle článku 3, bod 3.2 této smlouvy. 

Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 

4.5   Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. 

Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové 

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30tidenní lhůta splatnosti. 

 
5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

5.1  Záruka za jakost na dopravní automobil činí …….. měsíců od splnění dodávky. Uvedená záruka 

se vztahuje na předmět dodávky jako celek.  

5.2  Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, 

kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě emailem na …….. nebo dopisem na 

adresu prodávajícího. 

5.3        Servis v záruční bude zajišťován v ........................................ (místo, název, kontakt). 

5.4  Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.5  Vada bude odstraněna neprodleně nejpozději však do 10 pracovních dnů po doručení 
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oznámení o vadě. 

 
6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

6.1   Po dokončení vozidla oznámí prodávající kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních 

dní předem. 

6.2   O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že 

předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými 

technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta 

podle článku 5. 
 

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1  V případě prodlení s dodáním předmětu plnění se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

7.2  V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7.3  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně. 

7.4  Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. 

7.5  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení 

výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně 

škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle 

technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o 

kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy. V tomto případě se 

prodávající zavazuje uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 100. 000,- 

Kč do 30-ti dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty nebo ode dne odstoupení od 

smlouvy. 

8.2. Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho 

způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od 

smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy. 

8.3. Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy v 

souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. 

8.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li 

dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí 

příslušnému soudu. 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

9.2 Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních ( 2x pro kupujícího, 1x pro prodávajícího). 

9.3  Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 



Stránka 4 z 4 

 

V Krásném dne 

Za kupujícího: 

 

9.4  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3. 2 této 

smlouvy. 

9.5  Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma 

stranami, jinak jsou neplatné. 

9.6  Při předání vozidla bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a 

údržbu vozidla. 

9.7  Veškerá technická dokumentace předávaná s vozidlem bude v českém jazyce: 

- Návod na obsluhu a údržbu DA v tištěné i elektronické podobě 

- Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících  

Bez těchto náležitostí není dodávka splněna. 

9.8  S vozidlem bude předán certifikát pro daný typ DA nebo prohlášení o shodě výrobku, dle 

vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 

53/2010 Sb.  

9.9.  Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
 

V ................... dne 

Za prodávajícího: 

Přílohy kupní smlouvy: 

■ podrobný technický popis dopravního automobilu a fotografie zboží určeného k dodání. Rozsah 

požadovaných informací: Podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry 

a údaji, jednoznačně určující předmět dodávky. Součástí popisu bude i zjednodušený technický 

nákres (minimální velikost A4) nabízeného typu dopravního automobilu s uvedením všech 

maximálních rozměrů vozidla (výška, šířka a délka). Dále bude v nabídce předloženo minimálně 6 

barevných fotografií (min. velikost A5) - 4 x celkový pohled na nabízený typ dopravního automobilu 

z pravé a levé strany vozidla, čelní a zadní pohled a 2 x celkový „úhlopříčný" pohled na nabízený typ 

vozidla z pravé i levé strany. 

■ certifikát, nebo doklad prokazující shodu výrobku dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 




