Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
2371/2009-14 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Směrnice“).

Zadavatel: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim,
Čáslavská 624
se sídlem: Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
IČ: 601 03 264
Telefon/FAX: 466 251 799
E-mail:
dds-chrudim@dds-chrudim.cz

I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky
1. Název zakázky
„Nákup 2 osobních automobilů - Chrudim“

2. Druh zakázky
Zakázka na dodávky

3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění
3.1 Předmětem zakázky je zakoupení dvou osobních automobilů, splňujících následující
požadavky:
3.1.1. nový 7-místný vůz, benzínový motor o objemu max.1500 ccm a s výkonem min. 95
kW;
3.1.2. sedadla ve 3. řadě musí být sklopná do podlahy;
3.1.3. vůz musí být s automatickou klimatizací a s výduchy vzduchu i pro 2. řadu sedadel;
3.1.4. výbava vozu musí obsahovat min. 6 airbagů;
3.1.5. vůz musí být vybaven ESP a protiprokluzovým systémem;
3.1.6. vůz musí mít signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů i pro cestující vzadu;
3.1.7.vůz musí být vybaven autorádiem s CD MP3;
3.1.8. volant řidiče musí být stavitelný ve 2 osách;
3.1.9. všechna okna ve voze musí být elektricky ovladatelná s ochranou proti přiskřípnutí;
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3.1.10. vůz musí mít mlhové světlomety;
3.1.11. sedadlo spolujezdce musí být sklopné do roviny pro přepravu dlouhých věcí;
3.1.12. vůz musí být vybaven parkovacím asistentem vzadu;
3.1.13. vůz by měl být v základní barvě;
3.1.14. vůz musí mít tažné zařízení;
3.1.15. k vozu požadujeme dodání kompletní sady zimních pneumatik včetně plechových
disků a sezónní uskladňování nepoužívané sady kol v servise dodavatele;
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 1.000.000,- Kč včetně DPH.

5. Doba plnění a způsob předání
Zadavatel předpokládá dodání předmětu veřejné zakázky neprodleně po podepsání
smlouvy. Předpokládaný termín plnění je do 31. 03. 2011

6. Místo plnění předmětu zakázky
Sídlo zadavatele.

II. Obchodní podmínky
1. Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem uchazeče. Uchazeč závazně použije vzor smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.
Uchazeč je povinen ve vzoru smlouvy vyplnit pole označená žlutě a připojit k němu přílohu č.
1, ve které bude přesná specifikace předmětu plnění (automobilů). Ze specifikace předmětu
plnění musí vyplývat splnění požadavků zadavatele.
2. Uchazeč je oprávněn navrhnout v návrhu smlouvy ustanovení, která budou pro zadavatele
výhodnější, nebo která neomezí požadavky zadavatele, stanovené v této výzvě. Uchazeč takto
navržená ustanovení v návrhu smlouvy zvýrazní. Zadavatel je oprávněn kteroukoli změnu,
navrženou uchazečem odmítnout.

III. Členění nabídky:
1) základní identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu a kontaktní
emailová adresa;
2) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů, tak jak jsou požadovány v bodě VI této výzvy;
3) podepsaný návrh smlouvy v souladu s bodem II této výzvy.
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IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Celková cena musí být v nabídce uvedena v Kč včetně DPH. Výše DPH musí být vyčíslena
zvlášť a zvlášť celková cena bez DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.

V. Informace k průběhu zadávacího řízení
1. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena takto:
„Nákup 2 osobních automobilů - Chrudim - NEOTVÍRAT“, stejně tak i označením
zadavatele a uchazeče včetně jeho adresy. Nabídky musí být doručeny nejpozději v
poslední den lhůty pro podání nabídek.
2. Uchazeč je povinen doručit obálku s nabídkou nejpozději do 28. 01. 2011 do 10:00 hod. do
podatelny zadavatele. Nabídku lze doručit osobně v pracovní den v době od 7.00 hod. do
15.00 hod. nebo doporučeně poštou na adresu: Dětský domov se školou, středisko
výchovné péče a ZŠ, Čáslavská 624, Chrudim 537 01.
Za okamžik doručení nabídky je považováno datum a hodina převzetí obálky s nabídkou
odpovědným zaměstnancem zadavatele.
3. Otevírání obálek s doručenými nabídkami se uskuteční dne 28. 01. 2011 v 10 hodin 30
minut sídle zadavatele.
4. Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 60 kalendářních dnů.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j)
Zákona.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením,
z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem (uchazeč může
využít vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 1 této výzvy). Prohlášení nesmí být
starší 90ti kalendářních dnů.
2. Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:
a) výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
jeho úředně ověřenou kopii; výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90ti
kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek;
b) dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci v prosté kopii.
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Pokud uchazeč nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné
obdobné evidenci, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (uchazeč může využít vzoru
čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy).
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit platnost a pravdivost informací prokazujících splnění
kvalifikace.

VII. Kritéria pro hodnocení nabídky
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena
včetně DPH.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
2. Nabídka bude vyhotovena v počtu 2 kusů: 1 originál a 1 kopie.
3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4. Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit.
5. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
6. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je: Dagmar Benešová
tel. 734 370 287

IX. Přílohy
1. Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů;
2. Vzor čestného prohlášení uchazeče dle bodu VI odst. 2 písm. a);
3. Vzor smlouvy.
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a)
až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup 2 osobních automobilů - Chrudim“
splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení
uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu VI odst. 2 písm. a) výzvy

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 3

Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Článek I.

Smluvní strany
Zadavatel: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská
624
se sídlem: Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
IČ: 601 03 264
Jednající: PhDr. Lenka Kábelová, ředitelka
(dále jen „kupující“)
………………………..
se sídlem: ………………………..
IČ: ………………………..
DIČ ………………………..
Zapsan v obchodním rejstříku ………………………..
Jednající: ………………………..
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy a cena
1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup 2 (dvou) automobilů značky ………………………..,
které jsou schopny provozu v souladu s příslušnými právními předpisy a normami České
republiky, včetně předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení (dále jen
„automobily“).
2. Bližší specifikace předmětu smlouvy a ceny je obsažena v nabídce prodávajícího, která je nedílnou
součástí této smlouvy, jako její Příloha č. 1.
3. Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje prodat kupujícímu výše uvedené
automobily, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy a kupující se zavazuje
tyto automobily převzít a zaplatit kupní cenu, na základě dohodnutých podmínek.

Článek III.

Termín a místo předání
1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude sídlo kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje uskutečnit předání automobilů nejpozději do 31. 03. 2011
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3. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
4. Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na
kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí předmětu kupní
smlouvy.
5. Automobily budou protokolárně předány v sídle kupujícího. Kupující potvrdí svým podpisem
protokol o převzetí automobilů.
6. Kupující se zavazuje převzít automobily do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí,
po uplynutí této lhůty je s převzetím v prodlení.
7. Před předáním automobilů je prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž
prokáže bezvadnost, kompletnost a způsobilost automobilů k provozu. Současně prodávající
provede průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu automobilů, a
to zdarma.

Článek IV.

Dodací podmínky
1.

Prodávající předá kupujícímu příslušnou dokumentaci:
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství;
- další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích;
- servisní knížku.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková cena za 2 (dva) automobily bez DPH je ……………………….. Kč, celková výše DPH je
………………………..
Kč
a
celková
cena
za
automobily
včetně DPH
je
………………………..Kč (slovy: ……………………….. korun českých).
2. Kupní cena je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. pojištění, celní,
finanční vlivy-inflace apod.).
3. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu až po předání předmětu
smlouvy a po zaškolení. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
Kupující si vyhrazuje právo jednostranně posunout termín splatnosti faktury o dalších 30 dnů,
v závislosti na uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané
náležitosti daňového dokladu, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu
k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na číslo bankovního účtu, které bude uvedeno na
faktuře.
Článek VI.
Smluvní sankce
1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání předmětu
smlouvy smluvní pokutu, a to ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení.
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2. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury
zákonný úrok z prodlení.
Článek VII.
Záruční a servisní podmínky
1.
2.
3.

Záruční a servisní podmínky se řídí podmínkami vydanými výrobcem či importérem
uvedenými v servisní dokumentaci k automobilu, pokud dál není uvedeno jinak.
Prodávající zajišťuje kupujícímu záruku na osobní automobil 2 roky bez omezení počtu
ujetých kilometrů.
Po dobu odstraňování vad na automobilech prodávající je povinen poskytnout kupujícímu
náhradní automobily.

Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy
Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit
v následujících případech:
1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění
předmětu této smlouvy v termínu a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud
prodávající nesjedná nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn
alespoň 7 kalendářních dnů předem.
2. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k neplnění platebních podmínek a pokud
kupující nesjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn
alespoň 7 kalendářních dnů předem.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny
formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto kupní smlouvou podrobně seznámily a při uzavírání
smlouvy nejednaly v tísni.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
5. Smlouva obsahuje 1 přílohu a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě
vyhotovení a prodávající jedno.
Přílohy: Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího (připojí uchazeč)
V ….……… dne ………………………..

V…....……. dne………………

…………………………………………….
za kupujícího

………………………………………….
za prodávajícího
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