Veřejná zakázka_ Lesná-dopravní automobil
Zadavatel: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo Zákon č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek dle § 31

1. Úvod
Tato zadávací dokumentace obsahuje informace, dokumenty a technické podmínky nezbytné pro
zpracování nabídky.
Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou závazné a určující. Podáním nabídky ve
výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a
případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Jejich nesplnění účastníkem vede k vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.
Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky
obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách.
Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele a spolufinancována z programu
Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a Kraje Vysočina.

2. Identifikační údaje
2.1 Identifikační údaje zadavatele
Název: Obec Lesná
Sídlo: Lesná 54, 675 26 Želetava
IČ: 00378020
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Statutární orgán: Bc. Ivo Jeřábek - starosta
Tel.: 728 480 187
E-mail: ou.lesna@seznam.cz
Web: www. obec-lesna.com

3. Informace o předmětu a druhu veřejné zakázky
3.1 Název veřejné zakázky
3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového dopravního automobilu, provedení „Z“
(základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen
DA) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Lesná. Dodání musí zahrnovat veškeré náklady
spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zboží do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení
obsluhy apod.
Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky
dle klasifikace CPV: 34144000-8 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, 34144210-3 - Hasičská vozidla.
3.3 Druh veřejné zakázky
Druhem zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu, veřejná zakázka na dodávky.
3.4 Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 900 tis. Kč včetně DPH. Zadavatel nemůže
uplatnit
odpočet DPH (není plátcem DPH).
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4. Technické podmínky
4.1. Technická specifikace pro dopravní automobil je určena vyhláškou č. 35/2007 Sb. o
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Upřesnění technických
podmínek je zpracováno poskytovatelem dotace potvrzeno MV HZS Č a je přílohou
č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je povinen respektovat všechny uvedené parametry a
požadavky uvedené v technických podmínkách.
4.2. Dodaný DA musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů
a technických norem. Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní
dokumentaci s podrobným návodem v českém jazyce.
4.3. Veškerá výbava vozu musí být originálním dílem výrobce vozidla. Za originální díly považuje
zadavatel pouze ty díly, které:
· byly vyrobeny ve vlastních výrobních závodech výrobce vozidel;
· jsou výrobcem homologovány nebo patentovány;
· jsou vyrobené výrobci dílů, které jsou dodávány výrobci vozidel pro montáž vozidel.
4.4. Dodané vybavení musí obsahovat všechny požadované části ve funkčním celku tak, aby
zadavatel nemusel provádět žádné další úkony k zahájení provozu.

5. Místo a termín plnění
5.1. Místo plnění
Předání dodávky bude provedeno v místě sídla zadavatele, včetně zaškolení obsluhy.
5.2. Termín plnění
Předání dodávky bude uskutečněno nejpozději do 30.11.2017.
Termín předání / převzetí (den, časové rozpětí) bude avizován kontaktní osobě zadavatele (kupujícího)
min. 3 dny předem, a to telefonicky na číslo: 728 480 187. Předáním / převzetím zboží se rozumí den,
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí zboží.
Součástí předané dokumentace bude:
· Český návod k obsluze
· Návod na údržbu
· Prohlášení o shodě s EU
· Záruční podmínky
· Předávací protokol

6. Obchodní a platební podmínky
6.1. Obchodní podmínky
Zadávací dokumentace obsahuje obchodní podmínky, které jsou stanoveny formou návrhu Kupní
smlouvy, jež je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 4. Obchodní podmínky pro plnění
veřejné zakázky stanovené tímto dokumentem musí být účastníkem v nabídce respektovány - kromě
požadovaného doplnění na vyznačených místech (identifikace účastníka, cena apod.) nesmí být návrh
Kupní smlouvy rozšiřován nebo měněn. Účastník předloží k návrhu smlouvy přílohu č. 1 ZD Technické
podmínky pro DA potvrzené MV Ř HZS ČR.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a bude tvořit
nedílnou součást nabídky. Bude-li návrh smlouvy podepisovat zmocněná osoba, bude
součástí návrhu smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění.
6.2. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně
neumožňuje účastníkovi předložit návrh pro zadavatele výhodnějších platebních podmínek, je účastník
povinen stanovené platební podmínky respektovat.

7. Nabídka
7.1. Pojem nabídka
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Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na
základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady,
kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci.
7.2. Způsob podání nabídek
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však
může být poddodavatelem více účastníků v tomto zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně vyřadí.
Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení - originál.
Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené:
„Veřejná zakázka – Lesná – Dopravní automobil“ - NEOTVÍRAT“ a dále s adresou a IČ
účastníka. Nabídky lze poslat doporučenou poštou či kurýrní službou, příp. po předchozí telefonické
dohodě předat osobně na adresu Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava.
7.3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.7.2017 v 15 hodin.
Na nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se bude pohlížet, jako by
nebyly podány, nebudou otevřeny. Účastníkům se nabídky nevrací a archivují se společně s obálkami a
nabídkami, doručenými ve lhůtě pro podání nabídek.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do seznamu
doručených a přijatých nabídek vč. uvedení data a času přijetí.
7.4. Obsah nabídek
Zadavatel s ohledem na usnadnění kontroly nabídky při procesu posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:
a) Krycí list nabídky (viz příloha č. 2)
b) Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (viz příloha č. 4)
c) Čestné prohlášení (viz příloha č. 3) a doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
d) Cenová nabídka a technická dokumentace nabízeného automobilu. Podrobný technický
popis a fotografie nabízeného dopravního automobilu vč. požadované přestavby. Z technické
dokumentace bude patrné splnění požadavků uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
e) Kopie “Certifikátu” vydaného Technickým ústavem požární ochrany
f) Kopie “Osvědčení o schválení technické způsobilosti” vydaného Ministerstvem dopravy
na “Dopravní automobil POŽÁRNÍ”
g) Případné další dokumenty
7.5. Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy tak, aby nebylo možné žádný list volně vyjmout.
7.6. V případě odlišné ceny uvedené v návrhu Kupní smlouvy a v Krycím listě nabídky platí pro
hodnocení nabídky cena uvedená v návrhu smlouvy.

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
8.1. Nabídková cena bude strukturována následovně
· Cena v Kč bez DPH
· sazba DPH - vyčíslení hodnoty DPH v Kč
· cena v Kč celkem včetně DPH
Nabídková cena v sobě bude zahrnovat celé plnění veřejné zakázky, tj. veškeré oprávněné náklady
nezbytné k včasné a kompletní realizaci dodávky a zisk uchazeče. Cena bude zahrnovat všechny
náležitosti obsažené v technické specifikaci včetně dopravy do místa dodání, řádného zprovoznění
dopravního automobilu, zaškolení obsluhy dopravního automobilu, předání záručních listů, manuálů a
technické dokumentace. Součástí nabídkové ceny je rovněž dodávka příslušenství v rozsahu
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vyplývajícím z přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
8.2. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Nabídková cena uvedená účastníkem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být překročena.
Účastník je povinen do ceny promítnout veškerá předpokládaná zvýšení ceny v závislosti na čase
plnění. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, kdy v průběhu realizace zakázky dojde ke
změně předpisů o dani z přidané hodnoty.
8.3. Předložení nabídkové ceny
Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy (příloha č. 4) na plnění
veřejné zakázky.

9. Informace k zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace je odeslána vybraným firmám a po celou lhůtu pro podání nabídek
uveřejněna na úřední desce obce.
Neoslovení zájemci si mohou zadávací dokumentaci vyžádat u zadavatele VŘ. Žádost o zaslání
zadávací dokumentace musí být vždy písemná (e-mail, pošta).
Zadávací dokumentace je poskytována zdarma.

10. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být vždy
písemná (poštou, e-mailem) a je nutno ji doručit ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích
podmínek nevyřizovat. Zadavatel VŘ nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na úřední desce obce nejméně 3 pracovní dny
před skončením lhůty pro podání nabídek a odešle je současně všem účastníkům, kterým byla
poskytnuta zadávací dokumentace.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí
žádosti, rovněž na úřední desce obce.

11. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 21.7.2017 v 19 hod. v kanceláři Obce Lesná,
na adrese 675 26 Lesná čp. 54.
Komise zkontroluje náležitosti a sdělí přítomným účastníkům identifikační údaje účastníka a informaci
o tom, zda nabídka splňuje požadavky; komise rovněž sdělí informace o nabídkové ceně. O otevírání
obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové hodnotící komise.

12. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno před jejich posouzením. Bude posouzena nabídka, která byla
podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva.

13. Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Zadavatel (hodnotící komise) provede hodnocení
nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky /§ 114 Zákona č. 134/2016 Sb./.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena………….…………………………………….…...váha – 100 %
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po
nejvyšší. Nejnižší nabídková cena je cenou vítěznou.
Pokud technické parametry uvedené v nabídce účastníka nebudou plně odpovídat zadaným
požadavkům, bude účastník vyřazen před hodnocením.
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14. Kvalifikace účastníků
14.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Účastníci prokazují splnění kvalifikace čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno
odlišně.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle §74 a
profesní způsobilost podle §77 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb. musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
14.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona č. 134/2016 Sb. výpisem ze seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona č. 134/2016 Sb.
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona č. 134/2016 Sb. v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k
prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona č.
134/2016 Sb.
14.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona č. 134/2016 Sb. kvalifikaci certifikátem vydaným v
rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona č. 134/2016 Sb.
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
(totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
14.4. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
14.4.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb. každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
14.5. Základní způsobilost
Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů které prokazují základní způsobilost:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb.,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
Zákona č. 134/2016 Sb.,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona č. 134/2016 Sb.,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
Zákona č. 134/2016 Sb.,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona č. 134/2016 Sb..
14.6. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.
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a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.

14.7. Technické kvalifikační předpoklady
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel uvést a
předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam tří významných dodávek,
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje za významnou dodávku dodání
dopravního automobilu s úpravou dle vyhlášky 35/2007 Sb. v minimální hodnotě 700.000 Kč bez DPH.
Účastník prokáže tento předpoklad předložením:
· podrobného technického popisu, tj. popis stanovující zejména výrobce, typ, zásadní technické
parametry a údaje jednoznačně určující předmět dodávky
· předložení fotografie nabízených automobilů. Tyto doklady požaduje zadavatel doložit do
nabídky.
14.8. Obsah forma a členění dokladů o kvalifikaci
Účastník předloží doklady o kvalifikaci v listinné podobě (jako součást nabídky). Účastník může využít
vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí přílohy č. 2 a č. 3 Zadávací
dokumentace. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace bude podepsáno oprávněnou osobou.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

15. Oznámení o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem účastníkům, kteří nebyli vyloučeni
z účasti v zadávacím řízení, do 2 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele.

16. Požadavek na podání nabídky v elektronické podobě
Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje.

17. Jistota
Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče jistotu.

18. Vyloučení variantních řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

19. Prohlídka místa plnění
Vzhledem k charakteru zakázky je prohlídka místa plnění irelevantní.

20. Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli ve výběrovém
řízení musí mít písemnou formu.
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Veřejná zakázka_ Lesná-dopravní automobil
Zadavatel: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava

20.1. Doručování písemností:
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:
· osobně
· poštou (nejlépe doporučeným dopisem)
· kurýrní službou
· elektronickými prostředky (např. email)
Za okamžik doručení se v případě doručování elektronickými prostředky (např. email) považuje den a
hodina doručení elektronické zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena písemně. V případě
osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou,
se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem.
20.2. Doručování písemností účastníkům společné nabídky:
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování
písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem
účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost každému účastníkovi
společné nabídky samostatně.
20.3. Doručování prostřednictvím profilu zadavatele:
Uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka a o výběru dodavatele
Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 2 pracovních dnů rozesláno všem
zúčastněným zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyloučena a současně bude uveřejněno na úřední
desce zadavatele.

21. Ostatní ujednání
21.1. Splněním podmínek soutěže nevzniká účastníkovi nárok pro přijetí nabídky, ani pro uzavření
smlouvy.
21.2. Zadavatel je oprávněn odvolat nebo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu kdykoliv v průběhu,
před zahájením nebo po ukončení soutěže, nejpozději však před podpisem kupní smlouvy.
21.3. Účastníci jsou svojí nabídkou vázáni až do ukončení výběrového řízení, tj. podpisu kupní smlouvy
s vybraným uchazečem nebo zrušením výběrového řízení. V této lhůtě provede zadavatel
hodnocení nabídek a posouzení nabídky vítězného uchazeče.
21.4. Náklady na účast v soutěži a zpracování nabídek nebudou zadavatelem hrazeny.
Přílohy zadávací dokumentace:
1. Technická specifikace dopravního vozidla – příloha č. 1
2. Krycí list nabídky – příloha č. 2
3. Čestné prohlášení vzor - příloha č. 3
4. Návrh kupní smlouvy – příloha č. 4
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EDS: 014D241007227
Obec Lesná
Kraj Vyso ina

Technické podmínky
pro dopravní automobil
1.

P edm tem technických podmínek je po ízení nového zásahového a dopravního automobilu
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro m stský provoz“, s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).

2.

DA spl uje požadavky:
a) p edpis pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v R, a veškeré povinné údaje
k provedení a vybavení DA v etn výjimek jsou uvedeny v osv d ení o registraci vozidla
ást II. (technický pr kaz),
b) stanovené vyhláškou . 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve zn ní
vyhlášky . 53/2010 Sb., a doložené p i dodání DA kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, p ípadn prohlášením o shod výrobku,
c) stanovené vyhláškou . 247/2001 Sb., o organizaci a innosti jednotek požární ochrany
ve zn ní pozd jších p edpis ,
a požadavky uvedené v t chto technických podmínkách.

3.

Požadavky stanovené vyhláškou . 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
ve zn ní vyhlášky . 53/2010 Sb., DA spl uje s níže uvedeným up esn ním vybraných bod :

3.1

K bodu 9 a 14 p ílohy . 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka ( idi e) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií s nap tím shodným v DA typu MagCode PowerPort
12V, výrobce MagCode. Sou ástí dodávky je p íslušný protikus.

3.2

K bodu 10 p ílohy . 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajin je pro DA použit automobilový podvozek se
jmenovitým m rným výkonem nejmén 25 kW.1000kg-1 nejv tší technicky p ípustné
hmotnosti DA.

3.3

K bodu 13 p ílohy . 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo
DM4600, výrobce MOTOROLA a p íslušnou st ešní anténou, které pro montáž dodá výrobce
DA. Analogová radiostanice spl uje požadavky p ílohy . 1 – Technické podmínky
radiostanice, Vyhlášky . 69/2014 Sb., O technických podmínkách v cných prost edk požární
ochrany.

3.4

K bodu 16 p ílohy . 1
DA je vybaven dv ma požárními sv tlomety 12 V se sv telným tokem každého sv tlometu
nejmén 1300 lm. Požární sv tlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem
o délce nejmén 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Sv tlomety, kabely a vn karoserie
umíst né zásuvky mají krytí nejmén IP 54.

3.5

K bodu 16 p ílohy . 1
Osv tlení prostoru okolo DA je zajišt no vn umíst nými zdroji neosl ujícího sv tla typu LED
áste n zapušt nými do bo ních st n a do zadní st ny ú elové nástavby.
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3.6

K bodu 17 až 23 p ílohy . 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první ady sedadel, kterou tvo í sedadlo pro velitele, pro
strojníka a pro jednoho hasi e nebo evakuovanou osobu, druhé ady sedadel pro t i hasi e a t etí
ady sedadel pro t i hasi e, nebo t i evakuované osoby p i pln ní úkol na úseku ochrany
obyvatelstva.

3.7

K bodu 20 p ílohy . 1
Kabina osádky je vybavena klimatiza ní jednotkou pro p ední sedadla a zadní klimatiza ní
jednotkou pro prostor druhé a t etí ady sedadel.

3.8

K bodu 22 p ílohy . 1
Kabina osádky je jednoprostorová ned lená s nejmén t emi dve mi, z nichž alespo jedny jsou
posuvné.

3.9

K bodu 22 p ílohy . 1
Kabina osádky je vybavena dv ma dobíjecími úchyty pro ru ní svítilny s dobou dobíjení max.
120 minut kompatibilními s typem Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT,
úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 p ílohy . 1
DA je v kabin osádky vybaven:
autorádiem
v dosahu sedadla velitele dv ma samostatnými automobilovými zásuvkami s nap tím
12 V a elektrickým proudem 8 A, dále jednou zásuvkou USB s elektrickým proudem
nejmén 2 A pro p ípadné napojení nabíjecích prvk mobilních telefon .
3.11 K bodu 23 p ílohy . 1
Zvláštní výstražné za ízení typu „rampa“ (velikosti nejmén 3/5 ší ky DA) umož uje
reprodukci mluveného slova a jeho sv telná ást modré barvy je opat ena synchronizovanými
LED zdroji sv tla. Sou ástí zvláštního výstražného za ízení jsou dv LED svítilny vyza ující
sv tlo modré barvy, které jsou umíst ny na p ední stran kabiny osádky v prostoru pod p edním
oknem. Tyto svítilny se zapínají sou asn se zvláštním výstražným za ízením a lze je v p ípad
pot eby vypnout samostatným vypína em.
3.12 K bodu 26 p ílohy . 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního p íslušenství jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
3.13 K bodu 35 p ílohy . 1
Oranžová blikající sv tla na zadní st n ú elové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena
do jednoho celku, v po tu nejmén ty sv telných zdroj .
3.14 K bodu 36 p ílohy . 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a ervená barva RAL 3000. Bílý
vodorovný pruh je umíst n po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
3.15 K bodu 37 p ílohy . 1
V bílém zvýraz ujícím vodorovném pruhu na obou p edních dve ích kabiny osádky je umíst n
nápis s ozna ením dislokace jednotky. V prvním ádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH
HASI “, v druhém ádku je název obce „LESNÁ“.
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3.16 K bodu 42 p ílohy . 1
Na p ední ásti karosérie kabiny osádky pod p edním oknem je umíst n nápis „HASI I“
o výšce písma 100 až 200 mm.
3.17 K bodu 37 a 42 p ílohy . 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.18 K bodu 7 p ílohy . 2
DA je vybaven tažným za ízením typu ISO-50X pro p ipojení požárního p ív su kategorie O2
o celkové hmotnosti nejmén 2000 kg.
3.19 K bodu 8 p ílohy . 2
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umíst na ve t ech adách,
orientovaná po sm ru jízdy.
4.

DA je vybaven následujícími položkami požárního p íslušenství. Požární p íslušenství dodá
výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního p íslušenství ozna ených
textem „dodá zadavatel“:
lékárni ka velikost III v batohu
1 ks,
požární sv tlomet 12 V s kloubovým držákem
2 ks,
p enosný hasicí p ístroj CO2 89B
1 ks,
p enosný hasicí p ístroj práškový 34A183B
1 ks,
ru ní svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce
Streamlight
2 ks,
ru ní vyproš ovací nástroj
1 ks,
rukavice léka ské pro jednorázové použití nesterilní
12 pár ,
vyproš ovací n ž ( ezák) na bezpe nostní pásy
2 ks,
vyty ovací ervenobílá páska 500 m
1 ks.

5.

DA není vybaven zabudovaným za ízením prvotního zásahu, motorovou st íka kou ani
požárním erpadlem.

6.

Zavazadlový prostor DA je p ístupný dve mi na zadní stran karosérie a p i uložení
p edepsaného rozsahu požárního p íslušenství:
a) umož uje uložení zavazadel v po tu shodném s po tem sedadel s velikostí každého nejmén
120 l a hmotností nejmén 30 kg,
b) má využitelné rozm ry nejmén 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejmén
ty i kotvící body s tažnou silou každého nejmén 3 kN.

7.

DA je konstruován s uspo ádáním náprav 4 x 2.

8.

DA je vybaven za ízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným
za ízením.

9.

Ob nápravy jsou osazeny koly vybavenými celoro ními pneumatikami konstruovanými pro
provoz na blát a sn hu.

10. DA je vybaven nejmén airbagem idi e a spolujezdce.
11. Sou ástí DA je povinná výbava motorových a p ípojných vozidel stanovená právním
p edpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA a veškeré p íslušenství k jeho vým n je
umíst no v DA a je sou ástí dodávky.
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12. DA je dále vybaven:
podéln a výškov nastavitelným volantem,
podéln a výškov nastavitelným sedadlem idi e s loketní op rkou,
elním vyh ívaným sklem,
centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
p edními i zadními lapa i ne istot,
denním svícením,
elektricky ovládanými, manuáln sklopnými a vyh ívanými zp tnými zrcátky, vyh ívanými
zadními okny. Na oknech zadních dve í jsou st ra e. P ední okna jsou elektricky ovládaná.
Ve druhé ad jsou okna posuvná,
p edními mlhovými sv tly,
zatmavenými skly ve druhé a t etí ad sedadel v etn zatmavených oken na zadních
dve ích,
vyjímatelnými sedadly s polohovacími op radly ve druhé a t etí ad ,
imobilizérem,
parkovacími senzory vp edu a vzadu,
st edn vysokou st echu,
zadními dve mi ú elové nástavby, které se otevírají v rozsahu min. 180°,
v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V,
ochranným krytem pod motorem,
monitoringem tlaku v pneumatikách,
tempomatem,
omezova em rychlosti,
gumovými koberci na podlaze pro první adu sedadel,
bluetooth p ipojení mobilního telefonu z výroby integrovaný do audiosoustavy DA,
asistent rozjezdu do svahu,
minimální délka nákladového prostoru za t etí sadou sedadel 1800 mm.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který
není starší 24 m síc a pro ú elovou nástavbu pouze nové a originální sou ásti.
14. Technická životnost DA je nejmén 16 let, a to p i b žném provozu u jednotky požární ochrany
s ro ním kilometrovým pr b hem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA pln funk ní.
15. Všechny položky požárního p íslušenství a všechna za ízení použita pro montáž do DA spl ují
obecn stanovené bezpe nostní p edpisy a jsou doložena návodem a p íslušným dokladem
(homologace, certifikát, prohlášení o shod apod.).
16. Pokud jsou v t chto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní ozna ení podnik , zvláštní ozna ení výrobk , výkon nebo obchodních materiál ,
které platí pro ur itý podnik nebo organiza ní jednotku za p ízna né, patenty a užitné vzory,
umož uje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativn obdobných ešení. Variantní
ešení se nep ipouští.
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Tuto technickou specifikaci vypracoval a p ípadné zp es ující údaje m že poskytnout pan Bc. Ivo
Je ábek, e-mail: ou.lesna@seznam.cz, telefon 728 480 187.
V Lesné dne 14. 2. 2017
HZS Kraje Vyso ina souhlasí s Technickými podmínkami pro dopravní automobil – obec
Lesná.
V Jihlav dne 24. 02. 2017
plk. Ing. Libor Hanuška
nám stek krajského editele pro IZS a O

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 7. 3. 2017
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NABÍDKA – KRYCÍ LIST
Lesná – Dopravní automobil

ZADAVATEL:
Název: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava
IČ: 00378020
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Bc. Ivo Jeřábek, starosta obce

UCHAZEČ:
Obchodní firma/název uchazeče
Sídlo
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno
Zapsaná v OR u:
Zastoupená / oprávněně jednající:
V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační
údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabídku.

PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Výše uvedený uchazeč, který je uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku
předkládá
1. tímto nabídku, zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídek Zadávací dokumentací,
a čestně a pravdivě prohlašuje, že:
1. se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,
2. při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této
veřejné zakázky,
3. je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím
rozsahu, tj. včetně tohoto Prohlášení;
5. nabídková cena je:
Cena, Kč bez DPH

Místo a datum podpisu:
Jméno, příjmení a funkce
oprávněné osoby za dodavatele:
Podpis oprávněné osoby za
dodavatele:

DPH, Kč

Cena celkem, Kč včetně DPH

Příloha č.3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Lesná - dopravní automobil

ZADAVATEL:
Název: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava
IČ: 00378020
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Bc. Ivo Jeřábek, starosta obce

UCHAZEČ:
Obchodní firma/název uchazeče
Sídlo
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno
Statutární zástupce
Kontaktní osoba
Telefon, e-mail

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami*) (dále jen jako „dodavatel“)
hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku
čestně a pravdivě prohlašuje, že:
1. se před předložením Dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,
2. není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 Zákona č. 134/2016 Sb., tedy dodavatelem, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

Příloha č.3

nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

c)

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3. splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci,
4. realizoval v posledních 3 letech následující dodávky:

Poř.
číslo

Objednatel

Rozsah dodávky

Cena dodávky v Kč bez

Termín realizace

DPH

od - do1

1
2
3
4

5. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto
čestném prohlášení.

V ............................. dne ……………………….
........................................................
Jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
*) nehodící se škrtněte

1

formát data je den/měsíc/rok – např. 12/12/12 – 12/06/13

Příloha č.4

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami

1. Prodávající
Obchodní jméno:
…………………………………………
Sídlo:
…………………………………………
IČ / DIČ:
…………………………………………
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u ………………………………………… oddíl ………, vložka ………………..
Zastoupena / oprávněně jednající: …………………………………………
Bankovní spojení:
………………………………………… čílo účtu: …………………………………………
(dále jen prodávající)
a
2. Kupující
Název:
Sídlo:
IČ / DIČ:
Starosta obce:

Obec Lesná
Lesná 54, 675 26 Želetava
00378020 / není plátce DPH
Bc. Ivo Jeřábek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce: Lesná – Dopravní automobil
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I.
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu
s nabídkou prodávajícího ze dne …………….., předloženou v rámci veřejné zakázky nazvané „Lesná –
Dopravní automobil“.
Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku
zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou.
2. Specifikace předmětu prodeje / koupě: Dopravní automobil …………………… dle technické specifikace.
tovární značka:
typ/model:
rok výroby:

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Přesná specifikace předmětu koupě je plně v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 zadávací
dokumentace a je přílohou č. 1 kupní smlouvy.

II.
1. Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno
výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.
2. Prodávající dodá předmět smlouvy do 30.11.2017.
3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu,
jakost a další vlastnosti zboží.
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4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit Kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro
naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím.
6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty
potvrdí kupující.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované
parametry nebo je poškozeno.
8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu
doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, prohlášení o
shodě s EU a záruční podmínky.
9. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž
nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho
převzetí od prodávajícího.

III.
1. Kupní cena za zboží dle článku I. se sjednává dohodou ve výši ………………………………. Kč bez
DPH (slovy ………………………………………………….korunčeských). DPH bude účtováno v souladu
s právními předpisy o DPH. Cena včetně 21% DPH je ………………………………. Kč.
2. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30-ti dnů (splatnost
faktury minim. 30 dní) ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený
v záhlaví této smlouvy.
3. Cena plnění dle smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího
s dodáním 1ks nového dopravního automobilu, včetně dopravy do místa plnění a zisku
prodávajícího nutného k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
4. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny 1ks nového dopravního automobilu, vyjma změn a
doplňků, požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání
nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění.
5. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání/převzetí zboží, a to do 5-ti (pěti) dnů po
předání/převzetí.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, jinak je kupující
oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či
opravené faktury.
7. Kupující prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

IV.
1. Prodávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží.
2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
3. Prodávající poskytuje záruku na neprorezavění karoserie v délce poskytované výrobcem,
minimálně však 10 let.
4. Záruční servis bude proveden do 24 hodin od písemného nahlášení závady servisnímu středisku.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté,
co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady
oznamovat některým z následujících způsobů:
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·

datovou schránkou: ………………………………

·

na e-mail: ………………………………

·

na telefonním čísle: ………………………………

6. V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo
datovou schránkou.
7. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé
domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit
zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží.
8. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího,
je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně
vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla
oprávněná.

V.
1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny uvedené v bodě I. této smlouvy
včetně DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.
2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. 2 této smlouvy, je kupující
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den
prodlení s platbou.
3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy
k uhrazení smluvní pokuty.
4. Prodávající si je vědom toho, že dodání Zboží bude financováno z prostředků Ministerstva vnitra a
Kraje Vysočina. Prodávající si je vědom, že pokud nedodá Zboží řádně a včas, může Kupujícímu
způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti spolufinancování z výše uvedených prostředků.
Kupující si vyhrazuje požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu vznikne z důvodu
nesplnění povinnosti uvedené v čl. II. 2., jakož i náhradu zvýšených nákladů na pořízení
obdobného zboží.

VI.
1. Prodávající tímto určuje jako osobu oprávněnou za Prodávajícího jednat na základě této smlouvy:
………………………………email: ……………………………… s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň
e-mailovou adresou Prodávajícím určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy emailem ze strany Kupujícího.
2. Kupující tímto určuje jako osobu oprávněnou za Kupujícího jednat na základě této smlouvy:
Bc. Ivo Jeřábek, email: ou.lesna@seznam.cz, s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně emailovou adresou Kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy emailem ze strany Prodávajícího.

VII.
1. Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností
z této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě.
2. Platně odstoupit od této smlouvy lze, je-li to stanoveno touto smlouvou, umožňuje-li to zákon, či
na základě písemné dohody obou účastníků.
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VIII.
1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami, budou
předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše
v článku VI. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány
doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za
doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to třetím dnem ode dne, kdy byla uložena na
poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud
příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se
považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí
převzetí písemnosti.
2. Případné odstoupení od smlouvy podle článku musí být doručeno druhé smluvní straně osobně
případně
doporučenou
poštou
či
kurýrem
s dokladem
o
doručení.
Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin dle
této smlouvy jsou tyto:
doručovací adresa Prodávajícího: ………………………………….……………………,
doručovací adresa Kupujícího: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava

IX.
1. Předmět zakázky bude spolufinancován z programu Ministerstva vnitra: „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ a Krajem Vysočina.
2. Kupující si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Kupující a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena,
si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů
souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla, a že bude respektovat právo
poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

X.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1
(jedno) vyhotovení.
2. Obě strany svým podpisem stvrzují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné
vůle, a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků číslovaných vzestupně a
potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou
obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů
stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel
souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto
souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje
oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním,
ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje
oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Přílohy:
1. Specifikace předmětu prodeje/koupě

V……………………………… dne…………………..

za prodávajícího:

za kupujícího:

………………………………..……..

………………………..……………………..

………………………..., jednatel společnosti

Bc. Ivo Jeřábek starosta obce
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