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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

Předmět zakázky:  

DVĚ NOVÁ OSOBNÍ SLUŽEBNÍ VOZIDLA SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO DOPRAVU 

SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
Zadavatel: 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
Elišky Krásnohorské 2962, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky. 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: DO 850 000 KČ (vč. DPH).  
 

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VÝŠE UVEDENÉ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Nabídková cena bude definována jako cena "nejvýše přípustná" (maximální) ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona o obchodních korporacích, 
za celou kompletní dodávku. Cena bude rozčleněna následujícím způsobem: 

1. celková cena bez DPH 
2. DPH   
3. celková cena vč. DPH   

Cena bude stanovena v cenové úrovni, platné ke dni podání nabídky (nárůst ceny nad konečnou 
částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených ve smlouvě o dílo, je vyloučen) a 
zůstává v platnosti až do ukončení realizace zakázky dle podmínek smlouvy. 
 
V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady a nároky zhotovitele včetně případných nákladů a 
nároků. 

Cena bude hrazena za úplně a řádně dokončenou a předanou dodávku na základě faktur 
vystavených uchazečem – dodavatelem. 

Splatnost faktur bude 14 dní od dodání faktury. 

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 

Zálohy se nepřipouštějí a nebudou poskytovány. 

Další platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy. Zadavatel 
nepřipouští jiný způsob, než je uveden v návrhu kupní smlouvy.  
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Uchazeč (dodavatel, zhotovitel, poskytovatel služby) dodrží při svých pracích a své činnosti 
ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (nakládání 
s odpady, evidence odpadů atd.) ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah a obsah dodávky a další smluvní podmínky jsou dále specifikovány v návrhu smlouvy, 
který předkládá zadavatel. 
 

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:  
Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. 

POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY:  
Předložení variantních nabídek se nepřipouští, variantní nabídky nebudou zařazeny do 
hodnocení.  

Zadavatel požaduje, aby nabídka všech uchazečů z důvodu snadného porovnání a pro potřeby 
vyhodnocení byla členěna shodným způsobem a aby obsahovala tyto dokumenty: 

A. KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Bude čten při otevírání obálek. Krycí list je předložen zadavatelem a uchazeč doplní 
požadované údaje. 

Krycí list bude podepsán statutárním orgánem uchazeče a opatřen razítkem. 

B. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Uchazeč přiloží kopie dokumentů, osvědčující kvalifikační předpoklady, požadované ve výzvě 
k podání nabídky. 

C. NÁVRH SMLOUVY 

Požadovaný text návrhu smlouvy je předložen zadavatelem.  

V případě, že uchazeč souhlasí s textem smlouvy bez výhrad, doplní požadované údaje 
(vyhotoví požadované přílohy ke smlouvě – viz návrh smlouvy) a přiloží jako součást nabídky. 

Pokud uchazeč chce návrh smlouvy doplnit nebo změnit, uvede své změny zřetelně do návrhu 
smlouvy jiným typem písma (např. tučně nebo kurzívou), aby bylo možno posoudit provedené 
úpravy, dále doplní potřebné údaje a přiloží (podepsaný statutárním orgánem, opatřený 
razítkem a datem podpisu) jako součást nabídky. 

Výsledná cena bude doplněna do návrhu smlouvy ze zadávací dokumentace. 

D. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Uchazeč přiloží na samostatném listu seznam subdodavatelů, pokud se budou na zakázce 
podílet, případně prohlásí, že zakázku bude realizovat bez subdodavatelů.  
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------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
Vyplní uchazeč. 

Krycí list nabídky je určený ke čtení při otevírání obálek s nabídkami. Do krycího listu nelze 
doplňovat jiné než požadované údaje. 

A. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 
 

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE: 
              název: 
              adresa: 
              telefon: 
              fax: 
              e-mail: 
              pověřený zástupce: 

C. CENOVÁ NABÍDKA: (CENY UVÁDĚJTE NA CELÉ KORUNY) 

Cena bez DPH DPH celková cena vč. DPH

služební vozidlo
servis vozidla / hod. práce
zapůjčení náhradního vozidla / den  
Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, nutné ke splnění 
dodávky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny (nárůst ceny 
nad konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených smlouvou o dílo, je 
vyloučen). 

D. TERMÍNY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: 
            zahájení:    ..............................................  
            ukončení:    ..............................................   
  Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami veřejné zakázky.  
 
Datum:    ............................   Razítko a podpis uchazeče:  ..........................................   
                                                           (statutárního orgánu)    
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------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
 

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY NA DODÁVKU DVOU OSOBNÍCH 
AUTOMOBILŮ SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO SENIORY A 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
(dále jen „automobily“)  

 
Článek 1 

Smluvní strany 

(1) ......................... 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ..............soudem v ......., oddíl ..., vložka, 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení:   číslo účtu:  
Datová schránka:  
e-mail: 
telefonické spojení:  
(dále jen „prodávající“) 

a 

(2) Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
IČ: 75065649 
DIČ: CZ 75065649 
jejímž jménem jedná: Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 
bankovní spojení: 203172662/0300 
datová schránka: 434k6z4 
e-mail: hauke@psdvurkralove.cz 
telefonické spojení: +420 499 329 251, +420 604 212 697 
(dále jen „kupující“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě 
výsledku výběrového řízení ze dne ………. tuto kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o prodeji automobilů ze 
sériové produkce prodávajícího: ……………………. 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

V této smlouvě se pojmem „automobily“ rozumí nové osobní automobily ze sériové produkce 
prodávajícího, jehož technické specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě. 
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Článek 3 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících 
s prodejem automobilů specifikovaného v příloze č. 1 k této smlouvě prodávajícím 
kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k automobilům na 
kupujícího a kupující se zavazuje řádně a včas dodané automobily od prodávajícího převzít 
a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy. 

(2) Prodávající prohlašuje, že automobily splňují podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a ustanovení vyhlášky 
Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(3) Prodávající dále potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou ke splnění této smlouvy nezbytné. 

Článek 4 
Základní povinnosti kupujícího 

(1) Kupující převezme automobily v souladu s ustanoveními čl. 9 této smlouvy. 

(2) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobily v souladu s ustanoveními čl. 8 
této smlouvy 

Článek 5 
Základní povinnosti prodávajícího 

(1) Prodávající prodá kupujícímu zcela nové bezvadné automobily, který jsou podle právních 
předpisů České republiky plně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

(2) V případě nepojízdnosti vozidla delší než tři dny poskytne prodávající kupujícímu náhradní 
vozidlo za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy. 

(3) Na nové automobily poskytuje prodávající kupujícímu záruku: 

……… měsíců na věcné a právní vady, 
……… měsíců na vady laku, 
……… měsíců na neprorezavění karoserie, 
……… mobility po dobu životnosti automobilu, 
……… měsíců na originální díly a originální příslušenství. 

Podrobný popis záručních podmínek je uveden v servisní knížce, která je součástí 
automobilů. 

Záruční doba na automobil začíná běžet ode dne převzetí automobilů. 
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(4) Prodávající předá kupujícímu automobily v souladu s ustanoveními čl. 9 této smlouvy. 

(5) Prodávající zodpovídá za to, že prodané osobní automobily splňují veškeré technické normy 
a platné právní předpisy. Pokud porušením této podmínky vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady prodávající. 

(6) Prodávající odpovídá za to, že automobily nebudou trpět žádnými právními vadami, které 
by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při výrobě. Dodavatel rovněž odpovídá 
za to, že automobily nebudou dotčeny chráněnými právy třetích osob, které by nebyly 
vypořádány nejpozději ke dni předání automobilů kupujícímu. 

Článek 6 
Průvodní doklady 

Spolu s automobily předá prodávající kupujícímu: 

návody k obsluze a údržbě automobilů, 
servisní knížku k automobilům, 
technické průkazy automobilů s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů 
2 klíče od každého vozidla 

Článek 7 
Kupní cena automobilu 

(1) Celková kupní cena automobilů je uvedena v příloze č. 2, technická specifikace automobilů 
je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupující má právo 
stanovit provedení vozidel dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

(2) Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné 
zakázky ke změnám daňových předpisů upravující výši dani z přidané hodnoty (DPH). DPH 
bude účtována vždy podle sazeb platných ke dni fakturace (vystavení daňového dokladu). 

Článek 8 
Platební podmínky 

(1) Kupující neposkytuje zálohy. 

(2) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu automobilů v souladu s čl. 7 odst. 
1 této smlouvy po převzetí automobilů na základě daňového dokladu (faktury) s 
náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, vystaveného prodávajícím. Součástí faktury jako její příloha bude protokol o 
předání a převzetí automobilů. Pokud faktura nebude mít uvedené náležitosti, je kupující 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti dle 
odstavce 2 tohoto článku znovu. 

(3) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu automobilů převodem na účet ve lhůtě 14 dní 
ode dne doručení příslušného daňového dokladu kupujícímu. Dnem zaplacení se rozumí 
den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky. 
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(4) Faktura musí být vystavena a předána kupujícímu nejpozději do ……………….. 

Článek 9 
Dodací podmínky 

(1) Prodávající předá automobily kupujícímu a kupující převezme automobily od prodávajícího 
v den předání a převzetí automobilů a na místě, na nichž se smluvní strany dohodnou. 

(2) Termín dodání automobilů: do ……………….. 

(3) Místo plnění: sídlo kupujícího. 

(4) Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu (na e-mail: hauke@psdvurkralove.cz) 
nejpozději 3 dny předem, kdy budou automobily připraveny k převzetí. Kupující je pak 
povinen v prodávajícím uvedeném termínu dostavit se k přejímce. Místem převzetí je sídlo 
kupujícího, pokud nebude písemně předem dohodnuto jinak. 

(5) Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení průvodní doklady 
k automobilům (viz. čl. 6 této smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat automobily 
za schopné přejímky. 

(6) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré oprávněně reklamované vady i v případě, že tyto 
vady nebyly zjištěny při přejímce. 

(7) Prodávající se s kupujícím dohodli, že kupující je oprávněn v průběhu plnění veřejné 
zakázky upravovat termíny plnění podle vlastního uvážení. 

Článek 10 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

(1) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny podle kupní smlouvy zaplatí kupující 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

(2) Pokud bude prodávající v prodlení s předáním automobilů, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů 
od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. 
Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu 
škody. 

(3) V případě porušení povinnosti kupujícího převzít automobily řádně a včas podle kupní 
smlouvy, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny 
automobilů za každý kalendářní den prodlení s převzetím. Kupující je i po zaplacení 
smluvní pokuty povinen plnit porušenou povinnost. Prodávající je oprávněn požadovat na 
kupujícím náhradu případné škody převyšující smluvní pokutu. 

Článek 11 
Přechod vlastnických práv k automobilům a přechod nebezpečí škody na automobilech 
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(1) Vlastnické právo k automobilům prodávanému a kupovanému na základě kupní smlouvy 
přejde z prodávajícího na kupujícího fyzickým převzetím automobilů kupujícím (jeho 
pověřeným pracovníkem). 

(2) Nebezpečí škody na automobilech prodávaných a kupovaných na základě kupní smlouvy 
(nebezpečí nahodilé zkázy) přejde z prodávajícího na kupujícího fyzickým převzetím 
automobilů kupujícím (jeho pověřeným pracovníkem). 

Článek 12 
Změna smlouvy 

(1) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy 

(2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

Článek 13 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

zpoždění dohodnutého termínu předání automobilů. 

(2) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající vstoupí do likvidace 
nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro 
nedostatek majetku nebo. 

(3) Kupující je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě nedodání 
předmětu plnění v dohodnutém termínu. 

(4) V případě odstoupení od smlouvy má kupující v každém případě nárok na náhradu škody, 
zejména prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s nesplněním smlouvy. 

(5) V případě odstoupení prodávajícího nebo kupujícího od smlouvy je toto účinné doručením 
písemného oznámení druhému účastníku. 

Článek 14 
Doručování 

(1) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou 
zasílána druhé smluvní straně přednostně datovou schránkou, popř. běžným e-mailem nebo 
poštou na adresu uvedenou v části smluvních stran této smlouvy. 

(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit také příjem poštovních zásilek doručovaných na 
uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také případy, kdy 
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pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z 
jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty 
odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. 

(3) V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená 
smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

(1) Ustanovení této smlouvy se použijí na vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, 
které souvisejí s prodejem automobilů prodávajícím kupujícímu a koupí automobilů 
kupujícím od prodávajícího. 

(2) Tato smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění (bez příloh), jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

(4) Kupující prohlašuje, že se na podmínky účinnosti této smlouvy vztahují příslušná 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv MV ČR. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Zveřejnění zajistí kupující. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.  
 

(5) Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce v čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží 
kupující a dvě obdrží prodávající. 

(6) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace automobilů a příloha 
č. 2 Prohlášení o nabídkové ceně a síti autorizovaných prodejců. 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………Ve Dvoře Králové nad Labem dne ……………. 
 
 

 .................................................................   .................................................................  
 xxxxxxxxxxxxxxxx   Mgr. Marcela Hauke  
 za prodávajícího   za kupujícího 
 
Příloha č. 1: Technická specifikace automobilu 
Příloha č. 2: Prohlášení o nabídkové ceně 
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