
Střední odborná škola Luhačovice  
Masarykova 101, 763 26  Luhačovice 

 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
(včetně zadávací dokumentace) 

 

Název zakázky: „NÁKUP AUTOMOBILU 2015“ 
 

Číslo zakázky:  VZ/2015/2/02 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název obchodní firmy: Střední odborná škola Luhačovice 
Sídlo:  Masarykova 101, Luhačovice 
Identifikační číslo: 61715999 
Zastoupen: PaedDr. Karel Milička 
Kontaktní osoba: Zuzana Kozáková 
Telefon: 733373543 
E-mail:  kozakovaz@sosluhac.cz 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
Koupě nového osobního automobilu homologovaného a technicky způsobilého typu 
ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních ko-
munikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 370/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Podrobné vymezení předmětu zakázky, jeho specifikace a požadavky jsou v příloze č. 
1 – Vymezení předmětu veřejné zakázky. 
 

3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací do-
kumentace  

 
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Střední odborná škola Luha-
čovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice nebo elektronicky na e-mailové adrese: 
kozakovaz@sosluhac.cz. 
 
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabí-
dek. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se 
považuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou elektronickou adresu)  
a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena. 
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Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně: 
Název uchazeče:    
Sídlo:  
Právní forma:    
Identifikační číslo:    
Daňové identifikační číslo:  
Zastoupený:    
Kontaktní osoba:    
Telefon, fax:    
Email:  
 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyzvednout na základě domluvy osobně na 
adrese Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice  
(kontaktní osoba: Zuzana Kozáková) nebo jim bude zaslána na adresu sídla zájem-
ce.  
 
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů. 
 
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
 

4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění: 10. 08. 2015 
4.2. Termín ukončení plnění nejpozději do: 31. 12. 2015 
4.3. Místem plnění je: Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Lu-

hačovice 
  

5. Obsahové členění nabídky 
Doporučujeme, aby nabídka byla předložena v jednom originále a v jedné kopii.  
Nabídka bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce. 
Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD/DVD ve formátu kompa-
tibilním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou podobou 
nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma na-
bídky. 
 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ (viz Příloha č. 2 této Výzvy) opatřený razítkem a 
podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za (zastupovat) uchazeče (je-li 
uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepi-
sování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocně-
ným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí 
nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran. 
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ, právní forma uchazeče, 

e-mailová adresa uchazeče, kontaktní osoba, její e-mailová adresa, odpověd-
ný zástupce apod.). 
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5.4. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 8. 
5.5. Cenová nabídka dle bodu 10. 
5.6. Návrhy smluv – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a pode-

pisovat (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způso-
bem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) popřípadě  
zmocněncem uchazeče a případně opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po 
ukončení zadání zakázky oprávněn o obsahu návrhu smlouvy (smluv) dále 
jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy (smluv) 
musí být v úplném souladu se zněním, předloženým v této výzvě (viz Příloha č. 
4 této Výzvy). Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „…..“ vyzna-
čených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve 
smlouvě (smlouvách) uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uve-
de v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh 
smlouvy (smluv).  Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě 
na CD/DVD. Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 

 
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 
 

6. Místo a doba pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do dne 27. 07. 2015 do 10:00 hodin. 
Zájemci doručí nabídky na podatelnu (sekretariát) sídla zadavatele (Střední odborná 
škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice) v pracovní dny od 8:00h do 14:00h, 
nejpozději dne 27. 07. 2015 do 10:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je považo-
váno převzetí nabídky zadavatelem – sekretariátem Střední odborné školy Luhačovi-
ce. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné za-
kázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Na nabídky podané po lhůtě se pohlíží, jako by nebyly podány, a zadavatel bude in-
formovat uchazeče, že jeho nabídka byla podána po lhůtě. Nabídky nebudou vráceny 
a v souladu se zákonem budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průbě-
hu zadávacího řízení.  
 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.  
Žádost musí být písemná (postačí ve formě e-mailu) a musí být doručena nejpozději  
3 pracovní dny předem před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Střední 
odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice nebo na kontaktní 
adresu pro elektronické (e-mailové) podání žádosti o dodatečné informace, které 
jsou uvedeny v bodě 1 (Zuzana Kozáková, kozakovaz@sosluhac.cz ). 
 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.  

mailto:kozakovaz@sosluhac.cz
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Tyto dodatečné informace odešle zadavatel současně všem osloveným 
dodavatelům. Zároveň odešle tyto dodatečné informace všem dodavatelům, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta. 
 

8. Kvalifikační kritéria 
 

8.1. Úvod  
 
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem 
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.  
 

8.2. Rozsah kvalifikace 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních, profesních a technic-
kých kvalifikačních předpokladů dále uvedených. 
 

8.3. Prokazování splnění kvalifikace 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadova-
né zadavatelem podle 8.6. a 8.7. této Výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč 
je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění zá-
kladního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.5 písm. j) této Výzvy a profesní-
ho kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6 písm. a) této Výzvy subdodavatelem 
a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné za-
kázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifi-
kace podle bodu 8.6 a).  

 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 8.5 této Výzvy 
a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6 písm. a) této Výzvy 
v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle bodu 8.6 písm. b) Výzvy musí prokázat 
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějí-
cím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavce použijí obdob-
ně. 
  
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, 
a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý 
z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle odstavce 
8.5. Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8. 6. písm. a) Vý 
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zvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle bodu 8. 6. písm. b) Výzvy musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použi-
je obdobně. 
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika 
dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími  
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  
 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto 
Výzvou. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání 
nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční 
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace 
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující 
splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením 
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, 
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se 
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České 
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého 
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
 
 

8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace  
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

8.5. Základní kvalifikační předpoklady 
 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve 
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
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statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště, 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k 
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo  
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 
e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště uchazeče, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán 
či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti 
podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
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osoby, 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.  

 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až 
k) předložením čestného prohlášení – v originále nebo v úředně ověřené kopii  
nebo v prosté kopii. Doporučený vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 
této výzvy. 
 

8.6. Profesní kvalifikační předpoklady  
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:  
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán -  v originále nebo úředně ověřené 
kopii nebo v prosté kopii, 
 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, uchazeč prokáže splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením dokladu v originálu, v úředně ověřené 
kopii nebo v prosté kopii. 
 
8.7. Technické kvalifikační předpoklady 

 
Zadavatel nepožaduje žádné technické kvalifikační předpoklady. 

 
8.8. Pravost a stáří dokladů 

 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z ob-
chodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních 
dnů. Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazu-
jící splnění kvalifikace dle své volby v originále, v úředně ověřené kopii nebo 
v prosté kopii. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kte-
rým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit. 
 

8.9 Změny v kvalifikaci  
 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč 
splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto skutečnost 
zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 3 pracovních dnů od oznámení 
této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu 
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 
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Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kte-
rým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky možné 
uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí ucha-
zeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy 
 

8.10 Posouzení kvalifikace 
 

Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady 
prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost 
v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede 
kontaktní osobu ve své nabídce. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace 
mohou nastat v případě postupu podle tohoto bodu po lhůtě uvedené v bodě 8.4. 
této výzvy. 

 
8.11 Nesplnění kvalifikace 

 
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti 
ve výběrovém řízení. Zadavatel písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodu. 

 
9. Hodnotící kritéria 
 

Nabídky budou hodnoceny podle „ekonomické výhodnosti nabídky“. 
 
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 
 

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria 
v % 

 
1 

 
Nabídková cena 

 
100 

 
 
Způsob hodnocení nabídek 
 

1. Nabídková cena - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodno-
ceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější 
nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodno-
tu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce.  
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Způsob hodnocení nabídek: 
 
Při hodnocení nabídek bude komise postupovat následujícím způsobem. 
 
V rámci kritéria Nabídková cena hodnotí komise předloženou celkovou nabídko-
vou cenu za požadovaný předmět zakázky v Kč bez DPH. 
 
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak,  
že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě 
rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí na-
bídek pořadí v kritériu celková nabídková cena. 

 

10.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za 
dodávky v bodu 2 této Výzvy – Předmět veřejné zakázky a podrobně uvedené v 
Příloze č. 1 Výzvy.  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému plnění 
předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících. 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 
Pokud uchazeč není plátcem DPH, tuto skutečnost uvede v Krycím listu. 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.  
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 
 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
Zadavatel je plátcem DPH.    

 
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí 540 000,00 bez DPH  

(tj. 653 400,00 Kč s DPH). 
 

Předpokládaná hodnota zakázky zároveň definuje maximální výši prostředků, kte-
rou má zadavatel na zakázku k dispozici. V případě, že i nejvýhodnější nabídka 
překročí předpokládanou hodnotu zakázky, může to být důvodem pro zrušení za-
dávacího řízení. 

 
11. Obsah zadávací dokumentace 
 

11.1. Příloha č. 1 Výzvy – Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

11.2. Příloha č. 2 Výzvy -  Krycí list nabídky 
 

11.3. Příloha č. 3 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifi-
kačních předpokladů 
 

11.4. Příloha č. 4 Výzvy – Návrh smlouvy  
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12. Další podmínky  
 

12.1. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením ve-
řejného příslibu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto výběrové řízení (nebo 
jeho části) s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu zrušit nebo od-
mítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené 
s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na 
jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u za-
davatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.    

12.2. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka není rozdělena na 
části. V případě podání více nabídek nebo varianty nabídek jedním ucha-
zečem budou všechny nabídky takového uchazeče vyřazeny a nebudou 
hodnoceny. Nerespektování zadávacích podmínek je důvodem k vyloučení 
uchazeče.   

12.3. Před uzavřením smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána zada-
vatelem jako nejvhodnější, je uchazeč povinen předložit doklady, jimiž pro-
kazoval splnění všech kvalifikačních předpokladů v originále, v úředně ově-
řené kopii nebo prosté kopii, pokud je již nepředložil při podání nabídky a 
zároveň jej zadavatel k takové formě předložení dokladů vyzve. V případě, 
že uchazeč takovou povinnost nesplní, je zadavatel oprávněn uzavřít 
smlouvu s uchazečem dalším v pořadí. 

 
 
V Luhačovicích 30.6.2015 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
PaedDr. Karel Milička, ředitel  
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Nákup automobilu 
2015“ č. VZ/2015/2/02  - Vymezení předmětu zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je koupě nového osobního automobilu homologovaného a technicky způ-
sobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích 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. 

 
Zadavatel požaduje dodávku vozidla v následující specifikaci: 
 

 počet míst 8/9, 

 dělená jednotlivá sedadla 2 a 3 řady, 

 rozměry zavazadlového prostoru při plném obsazení min. 1,5 až 2 m3, 

 motor vznětový, min. čtyřválec, 

 objem motoru min. 2000 cm3 max. 2500 cm3, 

 exhalační norma EU5, 

 brzdy kotoučové na všech kolech, 

 airbag řidiče a spolujezdce, 

 ABS, EDS, ESP, ASR, MSR, HBA, 

 přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem (palubní počítač), 

 dálkové ovládání centrálního zamykání, 

 automatická klimatizace, 

 elektricky ovládaná sklopná zrcátka, 

 vyhřívaná zpětná zrcátka, 

 elektrické ovládání oken vpředu, 

 tempomat, 

 signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, 

 rádio s USB, 

 příprava pro telefon GSM včetně podpory BlueTooth, 

 barva šedá nebo bílá, 

 tónovaná skla, 

 povinná výbava, 

 záruka dva roky, 

 rezervní kolo, zvedák vozu, příslušné klíče.
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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Nákup automobilu 
2015“ č. VZ/2015/2/02  - krycí list nabídky 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Název zakázky: „Nákup automobilu 2015“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/2015/2/02 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
  

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo 
název) 

 

 
Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 
 

 

 

Kritéria hodnocení  

Nabídková cena  

Cena bez DPH Cena včetně DPH 

  

 
Informace pro zadavatele 
 

Právní forma 
 

Identifikační číslo  

Daňové identifikační 
číslo 

 

 
V …………………, dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
 ………………… ……………………………. ……………………. 
 Razítko Jméno a příjmení (tiskacím) podpis  
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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Nákup automobilu 
2015“ č. VZ/2015/2/02  - vzor čestného prohlášení 
 
Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních před-
pokladů 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

Prohlašuji tímto čestně, že: 
  
a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zloči-

necké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového pod-

vodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, 

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statu-

tárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 

právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž ve-

doucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmě-

tem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato práv-

nická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgá-

nem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad 

jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnic-

ké osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento zá-

kladní kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště,   

c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou pod-

plácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v Čes-

ké republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 
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h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

uchazeče, 

i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednic-

tvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento 

předpoklad na tyto osoby, 

j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 

 
Toto čestné prohlášení podepisuji za uchazeče ………………………………………… (doplní se název 
obchodní firmy či jméno a příjmení uchazeče) jako ……………………….………… (např. předseda 
představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd., jedná se pouze o demonstrativní 
výčet, v případě, že uchazeč není právnickou osobou, pak toto pole nevyplňuje), a pokud jde o písmena 
a) a b) pak ve vztahu ke všem osobám, které shora uvedené kvalifikační předpoklady musí splňovat. 
 
V …………………. dne …………………….. 
 
 
 
 
…………………                 ……………………………..                      …………………………. 
razítko/firma                      název/jméno a příjmení uchazeče          podpis jednající osoby 
                                          jméno a příjmení jednající osoby       
                                         (tiskacím písmem) 
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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Nákup automobilu 
2015“ č. VZ/2015/2/02  - Návrh kupní smlouvy  
 
 

Kupní smlouva 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. ob-
čanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 

Prodávající:                ……………………   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 

Kupující: Střední odborná škola Luhačovice 
se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 101, PSČ 763 26 
zastoupený PaedDr. Karlem Miličkou, ředitelem 
IČ: 61715999 
DIČ: CZ61715999 

 
 
I. 

Předmět smlouvy 
 
 

1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží uve-
denému v příloze č. 1 této smlouvy a kupující se zavazuje od prodávajícího toto zboží pře-
vzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. 
této smlouvy. Termín dodání nejpozději do 31.12.2015. 

  
1.2 Zboží dodané prodávajícím bude odpovídat nabídce prodávajícího do veřejné zakázky 

„VZ/2015/2/02 – Nákup automobilu 2015“, homologaci a bude technicky způsobilé ve 
smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích 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 odpo-
vědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí vozidla bude povinná výbava dle platných obecně závazných předpi-
sů České republiky.    
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II. 

Cena a platební podmínky 
 
 

2.1 Cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní 
úpravy a činí  

 
 
 

Specifikace zboží 
Cena bez 
DPH[Kč] 

DPH [Kč] 
Cena 

včetně 
DPH [Kč 

….. …… ……… ………… ……….. 

 
 

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně nákladů na dodání zboží) a zisk pro-
dávajícího nezbytné k řádnému a včasnému plnění závazků z této smlouvy. Sjednaná 
cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při změně 
zákonné sazby DPH, a to poměrně.  

 
2.2 Cena za dodané zboží bude kupujícím zaplacena (s výjimkou uvedenou v bodě 5.6. této 

smlouvy) formou převodu na účet prodávajícího uvedený ve faktuře do 30 dnů ode dne 
doručení faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za do-
dané zboží v den dodání vozidla. Zálohy se neposkytují.  

 
2.3 Faktura bude obsahovat číslo účtu prodávajícího a náležitosti podle zákona o účetnictví 

a zákona o dani z přidané hodnoty. 
 
2.4 Nesplatnou fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže neobsahuje náleži-

tosti podle výše uvedeného odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá pod-
mínkám sjednaným v této smlouvě. Nová dvacetidenní lhůta splatnosti pak začne běžet 
doručením opravené faktury. 

 
2.5 Splatnost všech ostatních faktur vystavených v souvislosti se službami prodávajícího  

např. za servisní práce bude minimálně 30 dní ode dne jejich doručení kupujícímu.  
 

III. 
Dodací podmínky 

 
 

3.1 Místem dodání zboží je sídlo Střední odborné školy Luhačovice. 
 
3.2 Prodávající je povinen zboží dodat nejpozději do posledního dne lhůty dle článku I., od-

stavce 1.1 této smlouvy. 
 
3.3 O dodání zboží bude vyhotoven dodací protokol. Dodací protokol jsou oprávněny pode-

psat pověření zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být doda-
cím protokolem měněn.  
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IV. 

Záruka a servis 
 

4.1 Prodávající dodá zboží se zárukou za jeho jakost v trvání 24 měsíců na vozidlo, 144 
měsíců na neprorezivnění karoserie a 72 měsíců na vady laku.  

 
4.2 Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. 
 
4.3.  Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby a po tuto do-

bu garantuje prodávajícím a výrobcem deklarované, smlouvou a zadáním veřejné za-
kázky vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti dodaného zboží.  

 
4.3 Prodávající odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka bezplatně. 

Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly a zapůjčení náhradního vozidla (neza-
hrnuje spotřebu pohonných hmot).  

 
4.4 Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil kupující nesprávnou 

obsluhou a údržbou vozidla a dále vad a poškození, které vznikly působením vnějších 
vlivů (násilným poškozením vozidla a živelnou pohromou). 

 
4.5 Prodávající se zavazuje poskytovat servisní práce za účelem odstranění vad a poško-

zení zboží, na které se nevztahuje poskytnutá záruka včetně zapůjčení náhradního vo-
zidla po dobu pěti let ode dne převzetí zboží kupujícím.    

 
4.6 Prodávajícím účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození 

zboží, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje doporu-
čený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních ná-
hradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu kupující-
ho. 

 
4.7 Náklady spojené s dopravou do místa výkonu servisních prací spojených s odstraněním 

všech vad a poškození nese prodávající. Tyto náklady tvoří výdaje na zajištění přepravy 
vozidla, kterou je povinen zajistit prodávající a ostatní výdaje spojené s užitím vozidla 
(základní náhrada, spotřebované pohonné hmoty). Pokud tyto náklady vznikly u kupují-
cího, prodávající o jejich hodnotu sníží vyúčtování ceny servisních prací, neurčí-li kupu-
jící jiný způsob vyúčtování.   

 
4.8 Po dobu odstavení vozidla z důvodu provádění servisních prací spojených 

s odstraněním všech vad a poškození je prodávající na žádost kupujícího povinen za-
půjčit kupujícímu náhradní vozidlo stejné třídy bezplatně, pokud je to touto smlouvou 
stanoveno nebo za cenu odpovídající 60% průměrné sazby dvou významných půjčoven 
aut v místě sídla kupujícího. 

 
4.9 Prodávající může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou 

osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má prodávající odpovědnost, jako by 
je prováděl sám. 

 
4.10 Vedle záruk a služeb uvedených v této smlouvě kupujícímu náleží i záruky a služby 

standardně prodávajícím nebo výrobcem poskytované k dodávanému zboží ostatním 
kupujícím.    
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V. 
Podmínky plnění předmětu smlouvy 

 
5.1 Prodávající se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu, na sjednaném místě 

a ve sjednané době. 
 
5.2 Prodávající splní svůj závazek dodat zboží předáním zboží kupujícímu. Předáním zboží 

kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě uvedeném v této smlouvě. 
 
5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 
5.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jejich ceny. 
 
5.5 Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu. 
 
5.6 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodané zboží na účet prodávajícího do 

doby odstranění všech vad zboží. 
 
5.7 Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o změně všech úda-

jů uvedených v této smlouvě, které mohou mít dopad na plnění povinností z této 
smlouvy.  

 
5.8 Prodávající dodá zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou v provozuschopném stavu. 
 
5.9 Za každý den prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 0,5 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Za každý den prodlení prodá-
vajícího s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,1% z celkové kupní ceny zboží, jehož se povinnost týká za každý započatý den pro-
dlení. Smluvní pokuta je splatná v termínu určené ve vyúčtování kupujícího. Kupující je 
oprávněn pohledávku ze smluvní pokuty započítat oproti pohledávce prodávajícího 
z kupní ceny a jiným jeho pohledávkám vůči kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která vznikne porušením smluvní po-
vinnosti zajištěné smluvní pokutou.   

 
5.10 Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá 

smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména kupující je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě, že prodávající je více jak 10 dnů v opoždění s dodáním zboží ne-
bo neplní své povinnosti ze záruky nebo povinnosti poskytovat servisní práce a prodáva-
jící je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je více jak 10 dnů 
v opoždění s úhradou ceny. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
  

6.1 Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
 
6.2 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky.  
 
6.3 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobi-

lost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají  
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v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou sro-
zuměny s jejím obsahem. 

 
6.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden 

prodávající. 
 
 
 
 
 
 
V Luhačovicích  dne   ……………………….  V…………………dne ……………………                 
 
 
 
kupující      prodávající 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………… 
    PaedDr. Karel Milička, ředitel 


