
Obec Krásné 
Krásné 15, 538 25 Nasavrky, IČ: 00270326   

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ 

 

„Dopravního automobilu pro obec Krásné“ 

 
V souladu s ustanovením § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen zákon) a pravidel o poskytnutí investičních dotací pro jednotky 

SDH obcí v roce 2020 z programu Ministerstva vnitra. 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Název:                         Obec Krásné 

Sídlo:                           Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

IČ:                               00270326 

Oprávněná osoba:       Milan Nepovím, starosta obce, tel. 724 186 760 

e-mail:                         starosta@obeckrasne.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  pan Milan Nepovím, tel. 724 186 760 

 

         

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění je dodávka dopravního automobilu pro obec Krásné, kategorie JPO V. 

Veřejná zakázka zahrnuje také tyto požadavky: 

- Předání kompletních dokladů požadovaných právními předpisy ČR k používání předmětu  

  plnění uvedené zakázky. 

- Technické a aplikační seznámení s obsluhou vozidla všech uživatelů určených  

  zadavatelem, vč. dodání návodu v českém jazyce. 

- Kompletní dokumentaci k registraci vozidla v ČR. 

- Záruční list (servisní knížku s pokyny týkající se pravidelných servisních podmínek). 

 

 

 

 

2. Zadávací dokumentace 

 

2.1.  Místem plnění veřejné zakázky je obec Krásné. 

2.2.  Nabídkovou cenu zpracuje uchazeč vlastní kalkulací dle vymezení předmětu veřejné  

        Zakázky v příloze č.2 – Technické podmínky. Cenová nabídka za splnění veřejné  

        zakázky bude stanovena jako maximální (konečná) a bude uvedena s těmito údaji: 

2.2.1. Dopravní automobil včetně příslušenství:  cena bez DPH, výše DPH, cena s DPH 
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2.3. Úhrada nabídkové ceny bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu  

       (faktury) se splatností 30 dnů od převzetí vozidla a podepsání předávacího protokolu   

       oběma stranami po řádném splnění dodávky. 

2.4. Záruční doba na vozidlo je požadována na 60 měsíců. Záruční doba na vestavbu  

       vozidla je požadována min. 24 měsíců. 

2.5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsána  

       oprávněným uchazečem a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným  

       nerozebíratelným sešitím.     

2.6. Nabídka bude obsahovat:   

        2.6.1. Vyplněný krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 1). 

        2.6.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6 této výzvy. 

        2.6.3. Návrh kupní smlouvy v písemném vyhotovení podepsaný oprávněnou  

                  osobou jednat jménem uchazeče.    

2.7. Rozsah plnění je specifikován: 

        2.7.1. Zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích,  

                 ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon). 

        2.7.2. Zákonem č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění  

                  pozdějších předpisů (TUPO). 

        2.7.3. Technickými podmínkami (viz. příloha č. 2) 

 

 

 

3.  Termín plnění  

 

Zahájení:                                ihned po podpisu smlouvy 

Ukončení:                               nejpozději do 30.11.2020 

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

 

 

 

 

 

4.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

4.1.  Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny  

        nejpozději do 6. 5. 2020, do 19:00 hod.  Za rozhodující pro doručení  

        nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Za pozdní doručení nabídek  

        nenese zadavatel žádnou zodpovědnost.      

        V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny  

        středu od 14:00 do 17:00 hod., po předchozí telefonické dohodě v sídle  

        zadavatele, případně poslat doporučenou poštou. 

4.2.  Nabídky musí být řádně uzavřené v obálce a zabezpečené proti neoprávněné  

        manipulaci. Obálka musí být označena nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA   

        „Krásné – Dopravní automobil “ – NEOTVÍRAT. 

        Na obálce musí být uvedena zpáteční adresa uchazeče. 

4.3.  Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7.5.2020 v 19:00 hod.,  

        bez možnosti účasti dodavatelů. 



 

         

5.  Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria – ekonomická 

výhodnost nabídky, vyjádřeného následujícími dílčími hodnotícími kritérii, jímž zadavatel 

stanovil příslušnou váhu podle jejich stupně významu, který jim přisuzuje: 

Dílčí hodnotící kritéria Váha 

1. Nabídková cena v Kč s DPH 80 % 

2. Dostupnost autorizovaných servisů včetně servisu provedené přestavby 

dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb.) 

20 % 

 

 

Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické podmínky pro DA a požadované 

obchodní podmínky uvedené v ZD. Při nesplnění těchto podmínek bude nabídka vyřazena. 

 

 

6.  Prokázání kvalifikačních předpokladů 

 

Uchazeč předloží tyto doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

      * Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  

         dle ust. § 53 zákona, (příloha č. 3) 

      * Ekonomickou a finanční způsobilost dle ust. § 50 odst. 1 písm. C  

         (příloha č. 4) 

      * Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo  

         výpisu z jiné obdobné evidence. 

      *  Doklad o oprávnění k podnikání, doklad  prokazující příslušné      

          živnostenské oprávnění nebo licenci s předmětem podnikání bezprostředně  

          souvisejícím s předmětem zakázky.   

 

 

7.  Požadavky na prokázání technické kvalifikace 

 

Všechny položky požárního příslušenství a zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně 

stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena návodem a příslušným schvalovacím 

dokladem 

(homologace –TÚPO, certifikát, doložení o shodě apod.) 

 

 

8.  Lhůty pro oznámení rozhodnutí zadavatele a zadávací lhůta 

 

Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky neprodleně po 

vyhodnocení výběrového řízení. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů po 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

 

 



9.  Práva zadavatele 

 

9.1.  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,  

        vyřadit zájemce, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené touto 

        výzvou a zadávací dokumentací. 

9.2.  Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. 

9.3.  Zadavatel nevrací uchazečům jejich nabídky s upozorněním, že uchazeč nemá právo  

        na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.  

 

 

V Krásném dne 17.4.2020. 

                                                                                                                            

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Milan Nepovím – starosta obce 

 

 

V případě zájmu o podání nabídky si zažádejte o zaslání níže uvedených  příloh 

v elektronické podobě ve formátu, kde lze doplnit texty. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1.           Krycí list nabídky 

Příloha č. 2.           Technické podmínky pro dopravní automobil 

Příloha č. 3.           Čestné prohlášení základní kvalifikace 

Příloha č. 4.           Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti 

Příloha č. 5.           Kupní smlouva 

 

 



 
Krycí list nabídky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Krásné – Dopravní automobil“ 

 
Obchodní firma:  

Právní forma:  

Sídlo podnikání:  

Adresa pro doručování písemností:  

IČO, bylo-li přiděleno:  

DIČ, bylo-li přiděleno:  

Jméno/funkce oprávněného zástupce:  

Kontaktní osoba dodavatele s uvedením 

telefonního a e-mailového spojení: 

 

Cena celkem bez DPH v Kč:  

Cena celkem s DPH v Kč:  

 

 

 

 

     V                                        dne  

 

 

 

 

 

 

    ………………………………. 

    Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce 

 



1/5 
 

EDS: 014D24100 0290 
Obec Krásné 

                                                                                                                               JPO V – Krásné 
                                                                                                                             IČO 00270326 

                                                                                                                               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 
pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně 
kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, 

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 pozdějších předpisů, 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 typu PowerPort 12V, výrobce 
MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus včetně 
nabíjecího zařízení. 

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 (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600, 
výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž 
dodá výrobce DA (dodavatel). 
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, 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 LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými 
vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby. 
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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. 

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 kompatibilními 
s typem Survivor, výrobce StreamLight, 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 každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma 
zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj  
pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho 
světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“)  
a doplňkovými svítilnami. 
Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. 
Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 
360o  
a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity 
vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo 
umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 o ve vzdálenosti 
20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími 
výstražnými svítilnami  
pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze 
světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně  
od podélné osy DA ve směru jízdy. 
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových 
svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik 
pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé 
straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány  
se světelným zařízením. 
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení 
intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout 
samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. 
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny 
pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny 
tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, 
nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou 
umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru 
jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. 
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Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných 
reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u 
samostatného reproduktoru). 

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 
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo 
oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné 
zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód  
a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla 
řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA. 

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho 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 „KRÁSNÉ“. 

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky 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 nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách, orientována po směru jízdy. 

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství: 

název požárního příslušenství počet 
kusů/párů 

dodá 
zadavatel 

dodá 
výrobce 

lékárnička velikost III v kufru/batohu 1 0 1 
požární světlomet s kloubovým úchytem 2 0 2 
přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B 1 0 1 
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 
34A a zároveň 183B 1 0 1 

ruční svítilna typ Survivor, výrobce StreamLight  
s dobíjecími akumulátory (tento typ zaveden u JPO) 2 0 2 

ruční vyprošťovací nástroj 1 0 1 

rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/ 
sedadlo 0 2 páry/ 

sedadlo 
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 0 2 
vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 0 1 
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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 š 1200 x d 1600 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má 

nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí 
být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.  

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

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

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz  
na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“). 

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

11. DA je dále vybaven: 

 centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, 

 předními elektricky ovládanými okny, 

 posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, 

 předními lapači nečistot, 

 zadními lapači nečistot, 

 parkovacími senzory vzadu, 

 parkovacími senzory vpředu, 

 gumovými koberci na podlaze, 

 ochranným krytem pod motorem. 

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.). 

 

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 5. 2. 2020 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Uchazeč                               , IČO:                    , se sídlem                                                               , 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v                        , oddíl     , vložka           , 

jehož jménem jedná                                          (dále jen „Uchazeč“), tímto pro účely zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku s názvem „Krásné – Dopravní automobil“ (dále jen „veřejná zakázka“) čestně 

prohlašuje, že: 

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), tj. že:  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního 

orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje Uchazeč jak ve vztahu k 

území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad splňuje Uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

e) není v likvidaci; 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; 
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g)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

Uchazeče; 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ 

požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud Uchazeč 

vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 

činnost Uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce  

 

V                               dne   

 

 

 

…………………………….  

podpis statutárního zástupce  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ 

ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

Uchazeč                                  , IČO:                    , se sídlem                                                             , 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v                                , oddíl  , vložka           

, jehož jménem jedná                                      (dále jen „Uchazeč“), tímto pro účely zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku s názvem „Krásné – Dopravní automobil“ (dále jen „veřejná zakázka“) čestně 

prohlašuje, že: 

je dle § 50 odst. 1 písm. c) dostatečně ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmět veřejné 

zakázky, a to za podmínek, v místě a po dobu, jak je zadavatelem vymezeno v zadávací dokumentaci.  

 

V                                  dne   

 

 

 

…………………………….  

podpis statutárního zástupce  
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                                            Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

                                                      Tel. 724 186 760, starosta@obeckrasne.cz  

_____________________________________________ 

 

KUPNÍ SMLOUVA   
 

             (dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

                                                                                           na 

„ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO OBEC KRÁSNÉ “ 
 

 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Kupující (zadavatel):                            Obec Krásné  

Sídlo/místo podnikání:  Krásné 15, 538 25 Nasavrky 

IČ:     00270326 

Jednající osoba:   Milan Nepovím, starosta obce 

(dále jen kupující) 

 

Prodávající (dodavatel):                      

Sídlo/místo podnikání:   

IČ:                   

DIČ:      

Bankovní spojení:                 

Jednající osoba:    

Zapsaný v OR:   vedeného        v            , oddíl   , vložka   

Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky: 

Titul, jméno, příjmení                            

Telefon                                                   

E-mail                                                       

 

 

(dále jen prodávající) 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodání jednoho kusu dopravního automobilu pro obec Krásné. Podrobné technické 

podmínky zakázky jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Krásné – Dopravní 

automobil“ (dále jen „předmět plnění"). 

 

2. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu záruční listy, návody, licence a ostatní 

dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody budou dodány v českém jazyce. Kupující se zavazuje za 

podmínek stanovených touto kupní smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit 

za něj prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV. této kupní smlouvy. 
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III. Doba a místo plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 30.11.2020. 

 

2. Při řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vyhotoven zápis o předání a převzetí zboží. 

 

3. Zápis o předání a převzetí zboží podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem dochází k převzetí a 

předání předmětu smlouvy a ke splnění předmětu dodávky. 

 

4. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat seznam všech jednotlivých částí dodávky. 

 

5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží písemně nejpozději 14 kalendářních dní před 

dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby odpovědné za realizaci). 

 

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

 

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky 

 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu: 

 

Celková cena bez DPH:                                             Kč 

                    Sazba (v %) a výše DPH:                                             Kč (DPH=21 %) 

                                                    Cena celkem včetně DPH:                                            Kč 

 

(slovy: …………………………………………………………………………………………………………… korun 

českých). 

 

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je 

nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny 

nutné náklady prodávajícího. 

 

2. Fakturace bude uskutečněna na základě konečné faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží a jeho protokolárním 

převzetí. Přílohou faktury bude protokol o předání zboží. 

 

3. Konečná faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uveden název veřejné zakázky  

4. „Krásné – Dopravní automobil – EDS: 014D241000290". 

 

5. Konečná faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že bude vystavena 

v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud 

faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující 

oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu zadavatele 

a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

 

7. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma: 

 

- změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 

- změny sazby DPH. 

V. Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% 

kupní ceny za každý den prodlení. 

 

2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti smluvené kupní ceny za předmět koupě, může prodávající požadovat po 

kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 4. bodu 1. této kupní smlouvy. 
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3. Kupující je však povinen nejpozději 10 dnů po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 

prodávajícího, neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Připadá-li tento den na 

den pracovního klidu, je kupující povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet prodávajícího den 

následující po dni pracovního klidu. 

 

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této smluvní pokuty. 

 

VI. Odpovědnost za vady 

 

1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu a zápisu o předání a převzetí 

zboží plně funkční a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese prodávající plnou odpovědnost. 

 

2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne 

předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a převzetí zboží. Záruční doba na vestavbu vozidla je v trvání 24 

měsíců. 

 

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

4. Při zjištění jakýchkoliv vad je kupující povinen uplatnit záruku u prodávajícího bez zbytečného odkladu výhradně písemně 

na uvedenou adresu prodávajícího, e-mailem nebo datovou schránkou a to včetně specifikace zjištěné vady. V případě, že 

bude hlášena vada telefonicky, musí být toto hlášení potvrzeno také písemně nebo datovou schránkou. 

 

5. Prodávající se zavazuje zajistit servisní středisko pro opravy zboží na území ČR v záruční i pozáruční době. 

 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá 

prodávající. 

 

 

 

VII. Podmínky dodání předmětu plnění 

 

1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží. 

 

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré 

dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení. Dokumentací se míní též případné smlouvy a 

související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, 

utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c) a d), § 

20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle 

tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele. 

 

2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

 

3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání, tj. předáním a převzetím 

potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí. 

 

4. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

 

6. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zadavatel a jedno dodavatel. 
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7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory především vzájemnou dohodou. Pro případné soudní spory se zakládá 

příslušnost soudů ČR, rozhodným právem je právo ČR. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou 

omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

10. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných vzestupně 

očíslovaných dodatků podepsaných zplnomocněnými představiteli prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými 

podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

11. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných nákladů ke dni zániku smluvního 

vztahu. 

 

12. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. V případě 

nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné nabídky. 

 

13. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvníma stranami na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 

Krásné ze dne ……………………., číslo usnesení ……………………….. . 

 

 

 

 

 

 

Za prodávajícího:                                            Za kupujícího: 

  

V                    dne                                                                                       V                         dne            

 

 

 

 

 

 

 

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

 

         Titul, jméno a příjmení osoby                                                                         Titul, jméno a příjmení osoby 

        oprávněné jednat za dodavatele                                                                      oprávněné jednat za zadavatele 

 




