čj. KrÚ 86808/2022

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

„Nákup osobních automobilů – liftback III“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822
PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele úřadu
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
Místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003968
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P22V00000529
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku 2 nových
osobních automobilů kategorie M1, typ liftback. Technické podmínky vymezující předmět
veřejné zakázky jsou uvedeny pod bodem 9 výzvy.
Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a aspektů
odpovědného zadávání.

3. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 21. 11. 2022 do 10:00 hodin.
Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/)
vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné
zakázky.

Komunikace
Veškeré úkony ve výběrovém řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel či
účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu
appletu elektronického podpisu.
4. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž
anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné termíny
a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.
Součástí nabídky musí být mimo jiné souhlas se smluvními podmínkami (bod 8 výzvy). Jako
vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení (viz formuláře).
Pokyny pro vyplnění přílohy „Technická specifikace“ jsou uvedeny v záhlaví samotné přílohy
a v bodě 9 této výzvy.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:







Krycí list včetně hodnotícího kritéria (viz formuláře).
Doklad o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (viz formuláře).
Potvrzení o statusu autorizovaného prodejce vozu dané tovární značky.
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formuláře).
Vyplněná příloha „Technická specifikace“ (viz formuláře).
Kopie technického listu či obdobného dokladu, ze kterého je možné ověřit splnění
technických podmínek (konfigurace) požadovaných zadavatelem a uvedených
dodavatelem v příloze shora (bod 9 výzvy).

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu (viz formuláře). Cena včetně DPH je cenou
nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré
náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může
být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Zadavatel stanoví, že nejvyšší přípustná nabídková cena za předmět plnění činí
870 000 Kč bez DPH. Případné překročení bude posuzováno jako nesplnění
zadávacích (obchodních) podmínek s následkem vyloučení účastníka veřejné zakázky.
Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný krycí list, respektive údaj o nabídkové
ceně, bude dodavatel vyloučen z účasti na výběrovém řízení.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný krycí list, respektive údaj o nabídkové ceně
jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je
nepřípustné.
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).
7.2. Autorizovaný prodejce vozu
Jako nutnou podmínku účasti v tomto výběrovém řízení požaduje zadavatel po dodavateli
doložení jeho statusu autorizovaného prodejce vozu dané značky.
7.3. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1. této výzvy postačí předložení čestného
prohlášení dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění požadavku pro bod 7.1. vzorové čestné
prohlášení (viz formuláře).
K předložení splnění předpokladu dle bodu 7.2. výzvy postačí v nabídce uvedení odkazu na
webové stránky dokládající danou podmínku účasti či doložení kopie dokladu potvrzujícího
tuto podmínku účasti.
8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formuláře).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.
9. Technické podmínky
9.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 nových automobilů kategorie M1, typu
liftback, homologovaného a technicky způsobilého ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č.
307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Zadavatel v příloze „Technická specifikace“ (viz formuláře) stanoví minimální technické
podmínky, které je dodavatel povinen bez výjimky splnit. V případě jejich nesplnění bude
dodavatel vyloučen z výběrového řízení. Dodavatel proto vyplní v souladu s technickými
požadavky všechny buňky v tabulkách označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota

ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou
podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj. Dodavatel dále
doloží kopii technického listu či obdobného dokladu vztahujícího se k nabízenému
automobilu.
10. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:
Místo dodání:

nejpozději do 15 týdnů od obdržení objednávky
sídlo dodavatele

11. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 1. této výzvy o vysvětlení
podmínek veřejné zakázky. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím
podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
písemné žádosti.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo







zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
upřesnit podmínky zakázky,
vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě,
vyžádat si od dodavatele doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce případně si informace opatřovat také sám,
nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky,
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

13. Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Formuláře
Návrh smlouvy

V Pardubicích dne 11. 11. 2022

v z. Bc. Ing. Alena Chuchlíková
vedoucí oddělení hospodářské správy

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená dle VN/6/2022

Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Editovatelné přílohy
1.1. Název veřejné zakázky
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo profilu

Nákup osobních automobilů – liftback III
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, Pardubice
708 92 822
dodávky
zakázka malého rozsahu
P22V00000529

1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění
požadavků ve výzvě ze dne 11. 11. 2022 na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Seznam formulářů
1.
2.
3.
4.

Krycí list
Čestné prohlášení dle bodu 7. 1. výzvy
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Technická specifikace
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Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Krycí list nabídky – hodnotící kritérium
Název veřejné zakázky
Nákup osobních automobilů – liftback III
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma / Název

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo / místo podnikání

(doplní dodavatel)

Tel.

(doplní dodavatel)

Plátce DPH (ANO/NE)

(doplní dodavatel)

Číslo bankovního účtu

(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba – jméno,
příjmení

(doplní dodavatel)

Telefon kontaktní osoby

(doplní dodavatel)

E-mail kontaktní osoby

(doplní dodavatel)

Osoba/osoby oprávněná/é jednat za dodavatele
Jméno, příjmení:

(doplní dodavatel)

Funkce:

(doplní dodavatel)
Nabídková cena za 2 automobily – hodnotící kritérium

Nabídková cena v Kč bez
DPH

(doplní dodavatel)

DPH (21%) v Kč

(doplní dodavatel)

Nabídková cena v Kč včetně
DPH

(doplní dodavatel)
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Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 7. 1. výzvy
k podání nabídky – „Nákup osobních automobilů – liftback III“
Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f)

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

g)

neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).

V ………………………. dne …………………
(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel (é) společnosti s r.o. atd., jedná se pouze
o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR)
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Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Název veřejné zakázky
Nákup osobních automobilů – liftback III
Identifikace dodavatele
Obchodní firma / Jméno

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo / místo podnikání

(doplní dodavatel)
Čestné prohlášení dodavatele

Pro účely výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup osobních
automobilů – liftback III“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními
a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídky, č. j. KrÚ
86808/2022, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu
s takto stanovenými podmínkami.

4

Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Pokyny k vyplnění:
Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny buňky v tabulkách
označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku
splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné
uvést konkrétní údaj
Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace

Technická specifikace automobilu
Značka a model konkrétní údaj
Kupujícím požadované technické požadavky (parametry automobilu)

Prodávajícím nabízené
parametry automobilu

Obchodní třída:

Osobní automobil M1

Typ karoserie:

liftback

konkrétní údaj

Počet dveří:

min. 4

konkrétní údaj

Počet míst k sezení:

5

ANO / NE

Palivo:

benzín

ANO / NE

objem motoru [cm3]:

Min. 1500

konkrétní údaj

Výkon motoru [kW]:

min. 100

konkrétní údaj

Exhalační (emisní) norma:

min. EURO 6

konkrétní údaj

Převodovka:

manuální, min. 6 st.

konkrétní údaj

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]:

ANO / NE

konkrétní údaj

Užitečné zatížení vozidla [kg]:

min. 450 (údaj dle ZTP
schváleného typu vozidla)

Barva karoserie:

šedá, černá, stříbrná (odstín bude
odsouhlasen před podpisem
smlouvy)

Barva interiéru:

černá

Potah sedadel:

látkový

konkrétní údaj

Záruka výrobce

min. 2 roky/40 000 km

konkrétní údaj

konkrétní údaj

ANO / NE
konkrétní údaj/ANO/NE
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Formuláře k výzvě ze dne 11. 11. 2022

Požadované vnější rozměry:
Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla)

Prodávajícím nabízené
parametry vozidla

Délka [mm]:

min. 4360

konkrétní údaj

Rozvor [mm]:

min. 2650 max. 2700

konkrétní údaj

Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:
Kupujícím požadované technické požadavky
(výbava automobilu)

Splnění požadované
výbavy prodávajícím
nabízeného automobilu

Bezpečnostní asistenty

ANO / NE

Proaktivní ochrana cestujících, 8x airbag

ANO / NE

LED osvětlení u předních i zadních světlometů

ANO / NE

Klimatizace s elektrickou regulací

ANO / NE

Vyhřívaná přední sedadla

ANO / NE

Zadní stěrač s ostřikováním

ANO / NE

Tempomat s omezovačem rychlosti

ANO / NE

Multifunkční volant

ANO / NE

Infotainment – bluetooth, DAB, SmartLink

ANO / NE

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky dveří lakované v barvě vozu

ANO / NE

Front Assist s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly,
chodci a cyklisty

ANO / NE

Min. 16" kola z lehkých slitin z originálního příslušenství výrobce

ANO / NE

Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

ANO / NE
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Kupní smlouva č. KŘÚ/22/
uzavřená podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném , spis. zn.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen "prodávající")
a

2. Pardubický kraj
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

Komenského náměstí čp. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele úřadu
Ing. Alena Chuchlíková, vedoucí oddělení hospodářské správy,
466 026 131
alena.chuchlikova@pardubickykraj.cz

(dále jen „kupující“)
(oba společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji osobních automobilů, a to
na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup osobních
automobilů – liftback III“, systémové číslo P22V00000529.
Článek I
Předmět smlouvy
(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s prodejem
2 nových osobních automobilů typu liftback ze sériové produkce specifikovaných v přílohách č. 1
a 2 této smlouvy (dále jen „automobily“) prodávajícím kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat
a převést vlastnické právo k automobilům a kupující se zavazuje automobily 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 o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(3) Prodávající potvrzuje, 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
k provedení této smlouvy nezbytné.
Článek II
Základní povinnosti kupujícího
(1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobily v souladu s ustanoveními čl. V a VI této
smlouvy.
(2) Kupující převezme automobily v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.
Článek III
Základní povinnosti prodávajícího
(1) Prodávající prodává kupujícímu bezvadné automobily, které jsou podle právních předpisů České
republiky plně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
(2) Na nové automobily poskytuje prodávající kupujícímu záruku (platí, co nastane dříve):
 bude doplněno měsíců nebo bude doplněno km na věcné a právní vady,
 bude doplněno měsíců nebo bude doplněno km na dostupnost originálních dílů a originálního
příslušenství značky.
Podrobný popis záručních podmínek je uveden v palubní literatuře, která je součástí automobilu.
Záruční doba na automobil začíná běžet ode dne jeho převzetí kupujícím. V případě rozporu mezi
rozsahem záruky uvedeným v této smlouvě a v palubní literatuře má přednost znění této smlouvy
pouze v případě, že je znění smlouvy pro kupujícího výhodnější.
(3) Prodávající předá kupujícímu automobily v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.
(4) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že byly při výrobě automobilů dodrženy veškeré technické
normy a platné právní předpisy, které se týkají této činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.
(5) Prodávající odpovídá za to, že automobily nebudou trpět žádnými právními vadami, které by měly
původ v činnostech či výrobcích použitých při výrobě automobilu. Prodávající rovněž odpovídá za
to, že automobily nebudou dotčeny chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána
nejpozději ke dni předání automobilů kupujícímu.
Článek IV
Průvodní doklady
Spolu s automobily předá prodávající kupujícímu:
 návod k obsluze a údržbě automobilu,
 servisní knížku k automobilu,
 technický průkaz automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů.
Článek V
Kupní cena
(1) Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy,
činí dle dohody smluvních stran:
cena celkem bez DPH
DPH 21 %
cena celkem včetně DPH

Kč
Kč
Kč

(2) Kupní cena automobilů uvedená v tomto článku je nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré
náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu této smlouvy. Cenu lze měnit pouze v případě,

že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na výslednou kupní cenu.
(3) Úhrada ceny bude prováděna na základě faktury vystavené po převzetí automobilů. Zálohy
kupující neposkytuje.
Článek VI
Platební podmínky
(1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu automobilů po jejich převzetí na základě
daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, vystaveného prodávajícím. Pokud faktura nebude mít uvedené
náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti (30 dní) vrátit prodávajícímu k doplnění
(opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury
běží lhůta splatnosti znovu.
(2) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 dní ode dne doručení
příslušného účetního dokladu kupujícímu. Dnem zaplacení se rozumí den podání bankovního
příkazu k úhradě fakturované částky.
Článek VII
Dodací podmínky
(1) Prodávající předá automobily kupujícímu a kupující převezme automobily od prodávajícího v den,
na kterém se smluvní strany dohodnou, nejpozději však do 15 týdnů od obdržení objednávky
kupujícího.
(2) Dodávka automobilů bude prováděna na základě objednávky. Objednávka bude učiněna písemně
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž za písemnou objednávku se považuje též
objednávka učiněná datovou schránkou nebo prostřednictvím elektronické pošty. Objednávky
učiněné prostřednictvím elektronické pošty nejsou považovány za obchod na dálku (internetový
obchod). Kupující je povinen učinit objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této
smlouvy.
(3) Místo plnění: sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
(4) Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o dodání automobilů nejpozději 3 dny
předem, kdy budou dané automobily dodány na místo plnění a připraveny k převzetí. Kupující je
povinen poskytnout prodávajícímu v uvedeném termínu potřebnou součinnost ke splnění
povinnosti prodávajícího předat včas automobily kupujícímu.
(5) Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení obvyklou příslušnou dokumentaci
(viz čl. IV této smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat automobily za schopné přejímky.
(6) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly zjištěny při
přejímce.
Článek VIII
Smluvní pokuty, úroky z prodlení
(1) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny podle této smlouvy zaplatí kupující
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platným vládním nařízením v souladu s § 1970
občanského zákoníku.
(2) Pokud bude prodávající v prodlení s předáním automobilů, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby,
kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. Ujednáním této smluvní
pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody a na splnění povinnosti dodat
automobily.
(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 IX
Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody
(1) Vlastnické právo k automobilům přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilů
kupujícím.
(2) Nebezpečí škody na automobilech prodávaných a kupovaných na základě kupní smlouvy přejde
z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilů kupujícím.
Článek X
Záruční servis
(1) Prodávající prohlašuje, že záruční servis bude vykonáván na adrese bude doplněno.
(2) Pokud by záruční servis byl zajišťován ve vzdálenosti větší od sídla kupujícího než 50 km
celkem, zavazuje se prodávající zajistit odvoz a vrácení automobilů kupujícímu na vlastní náklady
a s veškerou odpovědností za případné škody.
(3) Doba záručního servisu nesmí přesáhnout 48 hodin, pokud se strany nedohodnou jinak.
Článek XI
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 XII
Odstoupení od smlouvy
1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za
podstatné porušení smlouvy se považuje kromě zákonných případů zejména:
-

zpoždění předání automobilu delší než 14 dnů, nebo

-

provádění předmětu smlouvy v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jiných závazných
dokumentů či předpisů.

2) Jestliže kupující hodlá odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce této smlouvy, potom to
sdělí prodávajícímu v písemné formě. Toto sdělení (výzva) musí označovat okolnost, pro niž má
kupující v úmyslu odstoupit od smlouvy.
3) 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.
4) V případě odstoupení od smlouvy má kupující v každém případě nárok na náhradu prokázaných
nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:
-

nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,

-

nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se změnou dodavatele předmětu smlouvy.

5) V případě, že prodlení kupujícího s placením kupní ceny trvá déle než 1 měsíc, může prodávající
od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu zašle písemné vyrozumění o odstoupení od
kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu
automobil, jehož kupní cenu nezaplatil. Současně kupující prodávajícímu zaplatí rozdíl mezi kupní
cenou automobilu a cenou automobilu po jeho opotřebení ke dni jeho vrácení prodávajícímu (dále
jen „cenový rozdíl“). Cenový rozdíl musí být doložen znaleckým ohodnocením vypracovaným na

náklady kupujícího. Po vrácení automobilu a zaplacení cenového rozdílu kupujícím vrátí
prodávající kupujícímu případnou zaplacenou část kupní ceny.
6) V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení
kupujícímu.
Článek XIII
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
(2) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
(3) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění.
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
(5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
(6) Tato smlouva byla uzavřena elektronicky.
(7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - technická specifikace a příloha č. 2 – specifikace
dodávaného automobilu.

………………………………
prodávající

………………………………
kupující
Pardubický kraj

