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1VIĚSTO 
SVITAVY 

Naše čj. 

Vyřizuje/tel. 

mobil: 
Svitavy 
e-mail 

46735-19/0VS-nem/5721-20 19 
Nedoma/461550420 
731186795 
2019-08-23 
mi cha!. nedoma@svitavy. cz 

Výzva 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup nového služebního vozidla 
pro město Svitavy", která je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí Rady města Svitavy 
č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: Město Svitavy 
Sídlo: 
Zastoupené: 

Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, PSČ 568 02 
Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

IČ: 00277444 
DIČ: CZ00277444 

2. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového služebního vozidla pro potřeby města 
Svitavy. 
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva. 

3. Místo plnění zakázky 

Místo plnění zakázky: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, Svitavy, PSČ 568 02 

4. Doba plnění zakázky 

Předpokládaný termín dodání vozidla: nejpozději do 8.11.2019 

S. Technická specifikace zakázky 

Technická specifikace osobního vozidla je uvedena v příloze č.l Výzvy. 

6. Součástí nabídky bude: 
vyplněný formulář Krycí list nabídky (příloha č. 2 Výzvy) obsahující identifikační 
údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 
nabídková cena celkem bez DPH v české měně 



8.2. Dílčí hodnotící kritéria 
a) celková nabídková cena 

- váha dílčího kritéria 80 % 
b) záruční lhůta v měsících 

- váha dílčího kritéria 20 % 

V rámci kritéria " celková nabídková cena" bude jako nejvýhodnější hodnocena nejnižší 
nabídková cena. 

V rámci kritéria "záruční lhůta v měsících" bude jako nevýhodnější hodnocena délka 
poskytnuté záruční doby v měsících. 

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu O až I O. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle hodnoceného kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria. 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě 
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. 

9. Kontaktní osoba zadavatele • 

Zadavatel umožní konzultaci ve vztahu k předmětu zakázky. Za tímto účelem zadavatel 
stanovuje pro tyto konzultace kontaktní osobu, která j e pověřena administrací výběrového 
řízení, je oprávněna předávat dodavatelům informace a dokumenty vztahující se k veřejné 
zakázce a opatřovat je svým podpisem, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Je taktéž 
oprávněna poskytovat dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Michal Nedoma, vedoucí oddělení správy budov odboru vnitřní správy 
e-mail: michal.nedoma@svitavy.cz 
tel. : 461 550 420 

Dotazy mohou být vznášeny pouze písemně, a to na výše uvedený e-mail. Odpověď 
na konkrétní dotaz včetně znění dotazu bude následně rozeslána elektronicky také všem 
osloveným zájemcům o veřejnou zakázku. Konečný termín pro zasílání případných dotazů 

jsou 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Odpověď na dotazy bude 
odeslaná vždy nejpozděj i do 3 pracovních dnů od přijetí dotazu. 

10. Ostatní podmínky 

1 0.1. Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- odmítnout všechny předložené nabídky, 
výběrové řízení zrušit, 
změnit nebo doplnit zadávací podmínky nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty 
pro podání nabídek zveřejněním na webových stránkách města Svitavy, 
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, 
kdykoliv zrušit zadávací řízení, nejpozděj i však do uzavření smlouvy, 



záruční doba 
záruční podmínky 
pozáruční servis 
podrobná technická dokumentace (dle přílohy č. 1 Výzvy) 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, opatřený 
otiskem razítka. Zpracovaný vzor smlouvy je přílohou č.3 Výzvy, uchazeč jej vyplní 
v místech tomu určených (údaje o prodávajícím, model automobilu apod.). Tento 
závazný vzor smlouvy nesmí uchazeč nijak měnit, jinak bude vyřazen pro nesplnění 
zadávacích podmínek 
prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
čestné prohlášení, že na uchazeče není prohlášen konkurz, není v insolvenčním řízení 
ani v likvidaci, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nemá 
nedoplatky na veřejném zdravotním poj ištění nebo na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

7. Lhůta a místo pro podání nabídky 

7.1. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.09.2019 ve 12:00 hodin. 

7.2. Místo pro podání nabídek 
Nabídky lze podat poštovní přepravou na adresu sídla zadavatele a je následující: 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

Poštovní službou nebo osobně na podatelny Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 40/25 
nebo Dvořákova 2176/3 každý den lhůty v době: 
Pondělí 7:15 - 17:00 hodin 
Úterý 7:00 - 15:00 hodin 
Středa 7: 15 - 17:00 hodin 
Čtvrtek 7:00- 15:30 hodin 
Pátek 7:00 - 14:00 hodin 
a poslední den lhůty do 12:00 hodin. 

Nabídku lze podat pouze písemně. Nabídku je třeba doručit v uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče a nápis 
NEOTEVÍRAT- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Obálky musí být opatřené na místě uzavření 
razítky uchazeče. 
V případě zaslání nabídky poštovní přepravou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 

8. Údaje o hodnotících kritériích 

8.1. Způsob hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí dvou kritérií 
samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena 
jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body 
v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna 
kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. 



1 0.2. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, 

ani na vrácení nabídky. 

T. G. Masaryka 5/35 -2· 

5_68 02 Svitavy 
IC: 00277 444 
DIČ : CZ00277444 



Požadovaná technická specifikace osobního vozidla 

Provedení: 

Karoserie: 

Stav: 

Barevná úprava: 

Motor: 

Minimální vnější celkové rozměry: 

5-ti dveřové, 5-ti místné 

hatchback 

nové 

modrá metalická 

benzínový splňující min. emisní normu EURO 6 
Minimální výkon: 70 kW 

délka 4.300 mm 
šířka 1.700 mm 

Minimální objem zavazadlového prostoru: 450 1 

Převodovka: 

Záruka vozidla: 

Výbava vozidla: 

manuální 

min. 48 měsíců 

LED denní svícení 
1 ó" di sky kol z lehké slitiny 
zadní parkovací senzory 
centrální zamykání vozu s dálkovým ovládáním 
přední mlhové světlomety 

systém pro nouzové brždění 
tempo mat 
elektricky nastavitelná vnější zrcátka a vyhřívaná 
senzor pro automatické zapínaní potkávacích 
světel 

rádio s Bluetooth 
kontrola tlaku v pneumatikách 
signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu 
loketní opěra vpředu 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce 
boční airbagy vpředu a hlavové airbagy 
šrouby se zabezpečením proti krádeži 
zvýšená ochrana podvozku 
systém pro tísňové volání při nehodě 
originální gumové koberce 
originální vana do zavazadlového prostoru 
tažné zařízení sklopné, elektronicky odjistitelné 
rezervní kolo 
povinná výbava 



FORMULÁŘ- KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku 

"Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy" 

UCHAZEC 
(obchodní firma nebo název 

u právnické osoby) 
(obchodní firma nebo jméno 
a příjmení u fyzické osoby) 

Sídlo 
(u právnické osoby) 

Místo podnikání 
(u fyzické osoby) 

(celá adresa včetně PSČ) ' 
i · 

Právní forma 

Identifikační číslo . 
Daňové identifikační číslo 

Kontaktní osoba 

Tel I E-mail 
I 

Celková 
nabídková 

Hodnotící kritéria dle cena 
Výzvy 

Záruční lhůta 

v měsících 

V ................ .. ....... dne .. . ...................... . 

Razítko a podpis osoby nebo osob oprávněných 
za dodavatele jednat 



\ 
KUPNÍ SMLOUVA 

kterou uzavřeli 

na straně jedné: ....••••••.•••....••.•••••.....••••.••••••••.........•..........•........•••••.••••...... 
IČ: ........... ..... ..... DIČ: ..................................................... . 
sídlo .... ........................ ....... ........................................ ...... . 
zápis v rejstříku .......... .. ...... .... ......... .... . . .. .. ...... ....... .. ............ . 
zastoupen .... . ..... .. ................... .. ............................. .... ... .... .. . 
Účet č . ... .. ............. .... ..... .... .. vedený u ....... .. ..... ..... ....... . ...... . 

- dále jen prodávající -

a 

na straně druhé: Město Svitavy 
IČ: 002 77 444 
DIČ: CZ00277444 
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02 
zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem 
účet č. 520591/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

-dále jen kupující -

I. • 
Předmět smlouvy 

1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 
osobní automobil (dále též jen jako "vozidlo") a kupující se zavazuje vozidlo převzít a 
zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

1.2. Podrobná specifikace vozidla je uvedena: 
- v příloze č. 1 - Technické specifikaci, 
- v příloze č. 2 - Nabídce prodávajícího. Nabídka prodávajícího byla předložena 

v zadávacím řízení na zadání zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva. 

1.3. Vozidlo musí být plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky dle platných ČSN, 
právních a technických předpisů nutných k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno 
na území ČR k účelu, ke kterému je určeno. 

1.4. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou má přednost ujednání obsažené ve 
smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání obsažené 
v příloze s nižším číslem. 

1.5. Součástí povinnosti prodávajícího dodat vozidlo je též: 
dodání technické dokumentace (zejména návod k používání v českém jazyce, 
technický průkaz, servisní kniha), 

- zajištění dopravy vozidla na místo dodání. 

II. 
Kupní cena 

2. 1. Kupní cena činí ...... ....... . ...... Kč. V kupní ceně je zahrnuta DPH v zákonné výši. 

2.2. Kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

2.3 . Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním vozidla. 



III. 
Doba plnění 

3.1 . Vozidlo bude dodáno nejpozději do 8.11.2019. 

3.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním vozidla se prodávající zavazuje zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení 

IV. 
Platební podmínky 

4.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené 
po dodání vozidla dle této smlouvy. 

4.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. 

4.3. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že: 
- číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle 

§ 96 zákona o DPH; 
- prodávající není správcem daně veden jako qespolehlivý plátce DPH ve smyslu 

§ 1 06a zákona o DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě nebo 
prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden 
jako nespolehlivý plátce, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH 
vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 1 09a zákona o DPH. 

4.4. Přílohou faktury musí být předávací protokol stvrzující dodání vozidla v souladu 
s článkem 
I. této smlouvy podepsaný kupujícím či jeho pověřeným zástupcem. 1 

4.5. Splatnost faktury činí 15 dnů od data jejího doručení kupujícímu. 

4.6. Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
kupujícího. 

4.7. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

v. 
Dodání vozidla 

5.1. Vozidlo bude dodáno do areálu Městského úřadu Svitavy na adrese T. G. Masaryka 
5/35, 568 02 Svitavy. 

5.2. Prodávající je povinen alespoň 5 pracovních dnů předem oznámit kupujícímu přesný 
termín dodání vozidla, a to způsobem dohodnutým v článku VIII. této smlouvy. 

VI. 
Záruční doba 

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané 
vozidlo bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému 
i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé 
vlastnosti. 

6.2. Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí .... měsíců ode dne převzetí vozidla. 
Převzetím se pro účely tohoto článku rozumí den, kdy je vozidlo předáno 

kupujícímu a je sepsán a podepsán předávací protokol. 



6.3. Prodávající odpovídá za vady, které má vozidlo při převzetí kupujícím, jakož i za vady, 
které se vyskytnou v záruční době. 

6.4. Kupující má v případě reklamace vad vozidla nároky z vad vozu stanovené občanským 
zákoníkem. Tyto nároky musí být písemně uplatněny (reklamovány) u prodávajícího 
v záruční době, jinak práva zaniknou. 

6.5. Při dodání vozidla může prodávající předat kupujícímu i záruční podmínky 
prodávajícího či výrobce. V případě, že záruční podmínky prodávajícího či výrobce 
budou pro kupujícího výhodnější, než je uvedeno v tomto článku, mají přednost před 
ujednáními o podmínkách záruky za jakost uvedenými v této smlouvě. Toto se netýká 
délky záruční doby, platí vždy záruční doba uvedená v této smlouvě. 

6.6. Prodávající je povinen odstranit vady do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud 
strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín. V případě prodlení 
se splněním této smluvní povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VII. 
Vlastnické právo a nebezpe.čí škody 

\ 

7 .1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidla a k vozidlu se nevztahují práva třetích 
osob. 

7.2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidla. 

7.3. Nebezpečí za škody na vozidle přebírá kupující převzetím vozidla od prodávajícího. 

VIII. 
Adresy pro doručování 

8.1. Adresy pro doručování : 

- adresa a e-mail prodávajícího jsou: 

adresa: ............... . . .. .. ........... . . 
e-mail: ..................... @ .......... . 

- adresa a e-mail kupujícího jsou: 
Město Svitavy 
adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
e-mail: radnice@svitavy.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny. 

8.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 

IX. 
Závěrečná ujednání 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9.2. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. 



9.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti 
ze smlouvy nebo její části, třetí osobě. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 10611999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

9.6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných 
dodatků. 

9.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech. 

9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 -Technická specifikace, 
- příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího. 

Doložka podle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): 
Uzavření této kupní smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne ........... . 

V ...................... dne .. ......... . 

Za prodávajícího : 

Ve Svitavách dne .................. . 

Za kupujícího: 

Mgr. David Šimek 
starosta města Svitavy 


