KUPNÍ SMLOUVA Č. ..£../2020
smluvní strany se dohodly na uzavřeni této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
1.1. Obec Cebiv
Cebiv 64, PSČ 349 52

Se sídlem:
lČ,
DIČ,

00259748
CZ00259748
Zdeňkem Kovářem, starostou
Komerční banka, a.s.
9023401/0100

Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail: obec@cebiv.cz

374625318

dále jen ,,kupujicř'
a

1.2. Obchodní jméno: Auto Trutnov s.r.o.
Se sídlem:
lČ:
DIČ:

Krkonošská 566, Trutnov
25931270
CZ25931270

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

janem Břízou
Raiffeisenbank a.s.
5605607/5500

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
15521

dále jen ,,prodávajÍcÍ".

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je řádné a včasné plněni spočÍvajÍcÍ v dodávce 1 ks dopravního
automobilu s požárním přívěsem pro hašení včetně souvisejÍcÍho přis|ušenstvÍ (dále
jen ,,předmět koupě") v provedení dle schválené technické specifikace uvedené
v příloze č. 1této smlouvy.
2.2. Součástí dodávky předmětu koupě bude dále:
a)

doprava, montáž a instalace předmětu koupě a veškerých jeho součásti dle této
smlouvy, včetně provedení všech nezbytných technických a technologických
úkonů k řádnému zprovozněni předmětu koupě v místě plnění,

b)

předvedeni předmětu koupě a jeho funkční odzkoušení v místě plnění,

c)

zaškolení 2 osob určených kupujÍcÍm pro obsluhu a údržbu předmětu koupě,
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d)

předáni seznamu přís|ušenstvÍ, výstroje a nářadí,

e)

předáni návodů k bezpečnému použiti, obsluze a údržbě k dopravnímu
automobilu, přívěsu na hašeni a k dalšímu vybavení a požárnímu přís|ušenstvÍ, a
to v českém jazyce,

f)

předání záručních listů k dopravnímu automobilu, požárnímu přívěsu a k dalšímu
dodanému vybavení a požárnímu přÍs|ušenstvj,

g)

předání servisní knížky k dopravnímu automobilu,

h)

specifikace oprav, které smi kupujÍcÍ provádět vlastními silami, aniž by došlo ke
k porušení podmínek sjednané záruky,

i)

předání seznamu oprávněných organizací provádějících záruční servis předmětu
koupě (v okruhu do 50 km od sídla kupujÍcÍho),

j)

předání dokladu prokazujÍcÍho shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
zněnÍpozdějšjch předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování
výrobku na území ČR,

2.3. Předmět koupě bude prodávajícím dodán v souladu:
a)

se schválenými technickými podmínkami pro dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašeni, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této
smlouvy,

b)

s podmínkami předmětného výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena
tato smlouva; zadávací dokumentace vC. příloh k výběrovému řIzeni je uvedena
v příloze č. 2 a je nedílnou součástítéto smlouvy,

C)

s nabídkou prodávajÍcÍho, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci
předmětného výběrového řízení; nabídka prodávajícího je uvedena v příloze č. 3
a je nedílnou součásti této smlouvy.

2.4. Předmět koupě, veškeré jeho součásti a přjs|ušenstvÍ budou nové, nepoužité a plně
funkční a budou splňovat požadavky příslušných platných právních předpisů a
technických norem, které se k předmětu koupě vztahuji, zejména:
a)

předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

b)

vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
vyhl. Č. 53/2010 Sb.,

C)

vyhlášky Č. 247/2001Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších
předpisů.

2.5. prodávající se zavazuje dodat kupujíchnu předmět koupě a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto předmětu.
2.6. KupujÍcÍ se zavazuje od prodávajÍcÍho předmět koupě převzít a zaplatit mu za něj
sjednanou kupnicenu.
2.7. Prodávajícíthnto prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady ve smyslu §
1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.
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3. Doba a místo plnění
3.1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat předmět koupě dle této smlouvy kupujíchnu bez
jakýchkoliv vad v terminu nejdéle do 30. 4. 2021.
3.2. Termínem dokončení dodávky je den protoko|árního předáni a převzetí předmětu
koupě bez vad a zároveň dokončeni montáže, instalace, předvedení funkčnosti,
zaškolení obsluhy a předáni přIslušných dokumentů v souladu s podmínkami
uvedenými v této smlouvě.
3.3. předpokládaný termín a hodinu dodání sdělí prodávajícI kupujíchnu písemně s
předstihem minimálně pěti pracovních dnů.
3.4. Místem plnění je Obecní úřad Cebiv, adresa: Cebiv 64.
4. Způsob předáni předmětu koupě
4.1. Řádné předánía převzetí předmětu koupě nastane až po naplněnívšech nás|edujÍcÍch
náležitostI:
a)

provedeni kontroly bezvadnosti a kompletnosti dodávky dopravního automobilu,
požárního přívěsu na hašení a veškerého dodaného přís|ušenstvÍ a vybavení,

b)

předvedení a odzkoušení předmětu koupě v místě plnění,

C)

zaškolení 2 osob určených kupujíchn pro obsluhu a údržbu předmětu koupě,

d)

převzetí a kontrola kompletnosti dokumentace dle odstavce 2.2 této smlouvy.

4.2. O předání bude sepsán protokol, který podepíší pověřené osoby smluvních stran.
Znění předávacího protokolu připraví k přejÍmacímu řIzeni prodávajÍcÍ. Předávací
protokol bude nedílnou součástífaktury k úhradě předmětu koupě.
4.3. KupujÍcÍ má právo nepodepsat protokol o předánív případě, že:
a)

předmět koupě nesplnItechnické podmínky a parametry dle specifikace uvedené
v příloze 1této smlouvy,

b)

prodávajÍcÍ nepředvede jeho plnou funkčnost

c)

jestliže předmět koupě při předání vykazuje vady, bránIcI řádnému,
plnohodnotnému a bezpečnému použÍváni předmětu koupě,

d)

když prodávajÍcÍ nedodá kupujícňmu dokumentaci dle odstavce 2.2 této smlouvy.

4.4. Do doby řádného předáni a převzetí předmětu koupě není kupujÍcÍ povinen uhradit
prodávajichnu sjednanou kupní cenu a prodávajÍcÍ není oprávněn vystavit příslušný
daňový doklad (fakturu) na úhradu kupní ceny, neboť příslušný předávací protokol je
nedílnou součástí daňového dokladu na úhradu dodávky předmětu koupě.
5. Kupní cena a platební podmínky
5.1. Kupní cena
a)

Kupnícena za předmět koupě specifikovaný v článku 2 této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran a činí za 1 ks dopravního automobilu s požárním
přívěsem pro hašení:
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Cena v KČ bez DPH

884 943,-

DPH V KČ (21%)

185 838,-

Cena v KČ včetně DPH

1 070 781,-

b)

Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje všechny náklady
spojené s dodávkou předmětu koupě, včetně dopravy na místo dodání a
zaškoleni obsluhy a jsou v nízahrnuta i případná možná rizika (inflační, cenové či
měnové výkyvy).

C)

Součástí kupní ceny dle odst. a) je zároveň poskytovánízáruky za jakost předmětu
koupě, a to v souladu s podmínkami uvedenými v č. 7 této smlouvy.

5.2. Platební podmínky
a)

Platba bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajíchn po
převzetí kompletního a bezvadného předmětu koupě. Faktura (daňový doklad)
bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené platnými
předpisy, název a označenitéto kupnísmlouvy a dále vyčÍs|eníceny v KČ bez DPH,
částku a procento DPH a celkovou cenu za předmět koupě v KČ, včetně DPH.
ProdávajÍcÍ je povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání
předmětu koupě.

b)

Daňový doklad musí povinně obsahovat název a registrační číslo projektu, to
znamená, že zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu uvést označeni:
Název akce: Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašeni
Registrační číslo: 014D241000226

C)

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje Či bude neúplná, je
kupujÍcÍ oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
prodávajíchnu. prodávajÍcÍ je povinen takový doklad opravit, aby splňoval
podmínky stanovené v této smlouvě. Okamžikem doručeni opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.

d)

Platba bude provedena v Kč výhradně na účet prodávajÍcÍho, uvedený v ČI. 1této
smlouvy.

e)

prodávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu a
položkový rozpis fakturované částky.

f)

Smluvní strany se s ohledem na podmínky pro vyúčtování státní dotace dohodly
na 30denní lhůtě splatnosti faktury.

g)

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní
ceny z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění
vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do
odstraněni vady uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy.
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Kupující nebude poskytovat prodávajíchnu jakékoliv zálohy na úhradu předmětu
koupě nebo jeho části a prodávajÍcÍ prohlašuje, že žádnou zálohu nepožaduje a
požadovat nebude.

6. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě
6.1. Vlastnické právo k předmětu koupě
KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho protokolárního
převzetí od prodávajÍcÍho.
6.2. Nebezpečí škody na předmětu koupě
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujÍcÍho okamžikem jeho řádného
převzetí od prodávajÍcÍho, stvrzeného podpisem předávacího protokolu pověřenými osobami
obou smluvních stran.
7. Záruka, odpovědnost za vady na předmětu koupě
7.1. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že dodaný předmět koupě má vlastnosti uvedené
v technické dokumentaci a stanovené touto smlouvou, včetně přílohy č. 1 a z hlediska
bezpečnosti odpovídá platným předpisům a technickým normám ČR.
7.2. Záruční doba je na základě ujednání obou smluvních stran stanovena v délce:
Předmět záruky

Délka záruky v měsIcIch

Dopravní automobil včetně nástavby
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7.3. Záruční doba dle č. 7.2 začíná běžet dnem protokolárního předáni předmětu koupě
kupujíchnu.
7.4. Záruka na vozidlo dle odst. 7.2. je platná pouze za podmínky prováděnÍservisních prací
v autorizovaných servisech pro danou značku automobilu, kupujÍcÍ není povinen
objednávat servis předmětu koupě u prodávajÍcÍho.
7.5. prodávajÍcÍ poskytne při předání předmětu koupě kupujícknu seznam oprávněných
organizaci poskytujÍcÍch tyto služby v okruhu do 50 km od sídla kupujícího.
7.6. Veškeré vady, které se vyskytnou v záruční době na předmětu koupě, je kupujÍcÍ
povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného
sdělení o vadě nebo e-mailem na adresu:
Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
7.7. prodávajÍcÍse zavazuje zahájit odstraněnIreklamované vady bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 dní po nahlášeni závady, a to v místě plnění dle této smlouvy,
nebude-li smluvními stranami sjednáno jiné místo opravy, či nebude-li z technického
nebo technologického hlediska nutné provést opravu reklamované vady ve
specializovaném servisu. V případě opravy reklamované vady v rámci záruční lhůty je
prodávajÍcÍ povinen nést na vlastní náklady i dopravu dopravního automobilu či
přívěsu do místa opravy.
7.8. Další nároky kupujÍcÍho plynoucí z titulu vad předmětu koupě z obecně závazných
platných předpisů tím nejsou dotčeny.
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7.9. prodávajÍcÍ prohlašuje, že je jediným garantem této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.
8. Zveřejněni smlouvy
S ohledem na veřejnoprávní charakter kupujÍcÍho prodávajÍcÍ výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
vtéto smlouvě v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
9. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy
9.1. Smluvní pokuty
a)

V případě nedodržení terminu dodání předmětu koupě dle ČI. 3 této smlouvy je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujicknu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

b)

Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury za předmět koupě je
prodávajÍcÍ oprávněn požadovat po kupujichn smluvní úrok za prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý, bytí započatý kalendářníden prodlení.

C)

Při nedodržení termínu zahájeni odstraněni reklamační vady (dle odstavce 7.7
musí být oprava zahájena max. do 5 dnů po nahlášení) se prodávajÍcÍ zavazuje
zaplatit kupujichni sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý, byť i
započatý kalendářníden prodlení.

d)

Smluvní pokuta a smluvní úrok za prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů
ode dne jejich uplatnění.

e)

Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku za prodlení není dotčen nárok smluvních
stran na náhradu škody nebo či ušlý zisk.

9.2. Ukončeni smlouvy
a)

Tuto smlouvu lze ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to ke dni, který
bude v takové dohodě sjednán.

b)

Tuto smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných
ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

c)

KupujÍcÍ má dále právo od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení
této smlouvy ze strany prodávajÍcÍho, a to zejména v případě:
-

prodlení prodávajÍcÍho s dodáním předmětu koupě o vÍce než 30
kalendářních dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle této smlouvy,

-

pokud dodaný předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované
prodávajichn v jeho nabídce nebo parametry požadované touto smlouvou,
zadávacími podmínkami, obecně závaznými předpisy nebo technickými
normami.

d)

KupujÍcÍ je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
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nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
prodávajÍcÍ pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy
k činnostem, k jejichž provádění je prodávajÍcÍ povinen dle této smlouvy,
vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řIzení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek
prodávajÍcÍho nepostačuje k úhradě insolvenčnIho řIzení,
prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace,
prodávajÍcÍ podá návrh na vyrovnáni.

10. Kontaktní osoby a vzájemná komunikace
10.1.
Pro jednání ve věci plnění této smlouvy pověřuji smluvní strany tyto kontaktní
osoby ve věcech technických:
Za kupujÍcÍho:
Ing. Zdeněk Teplý, místostarosta, obec Cebiv
Tel.: +420 724 539 500, e-mail: zdenek.teply@seznam.cz
Za prodávajÍcÍho:
Jméno: jan Bříza Tel.: 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz
10.2.
Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel
smluvních stran uvedených v ČI. 1 této smlouvy. Technické záležitosti budou řešeny
prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.
Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily
v souvislosti s výběrovým řIzenim samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného
jednání, které by odporovalo dobrým mravům nebo by obcházelo příslušné právni
předpisy, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podí|ejÍcÍm se na zadání
veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel (kupujIcQ, uzavřel s vítězným dodavatelem
(prodávajÍcÍm) tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustily žádného jednání narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.
11.2.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ni vyp|ývajÍcÍ nebo s ní
souvÍsejÍcÍ se řIdi platným právním řádem ČR, zejména přIslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.3.
Pro řešeni sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
účinného v době sjednání této smlouvy mÍstnÍ přIslušnost věcně přIslušného soudu,
který je nejblíže sídlu kupujÍcÍho.
11.4.
prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu ze strany kupujÍcÍho
oprávněn postoupit práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy třetí osobě.
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11.5.
Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž 2
obdrží každá ze smluvních stran.
11.6.
jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě je možné činit pouze formou
písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
12.Ostatni ujednáni
12.1.
Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost pro dosažení účelu této
smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých {i potenciálních) překážkách a
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy.
12.2.
prodávajÍcÍ je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
12.3.
prodávajÍcÍ je povinen archivovat originálnI vyhotovení smlouvy včetně jejich
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujícIch se k realizaci
předmětu této smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je
prodávajÍcÍpovinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést
kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním této smlouvy.
12.4.
Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupujÍcÍ bude na úhradu
kupníceny dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva vnitra
- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky "Dotace pro
jednotky SDH obcí" na rok 2020, a že se seznámil s podmínkami poskytnuti finančních
prostředků z výše uvedeného programu a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpáni
a poskytnutí prostředků z tohoto programu a stejně tak s podmínkami pro kontrolu,
vracení či sankcemi. ProdávajÍcÍ si je vědom skutečnosti, že vyplacení prostředků v
tomto odstavci specifikovaného programu je podmíněno řádnou dodávkou předmětu
koupě dle této smlouvy nejpozději v terminu stanoveném touto smlouvou. prodávajícI
si je vědom, že prodlení s řádným plněním dle této smlouvy může mít za následek
nevyplacení prostředků z citovaného programu kupujíchnu, a tedy vznik újmy na
straně kupujÍcÍho.
12.5.
ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny předmětu koupě.
13.Prohlášeni a závazky smluvních stran
13.1.

prodávajÍcÍ prohlašuje, že:

-

není jako právnická osoba v likvidaci,

-

není proti němu zahájeno insolvenčnIho řIzení, jehož předmětem je úpadek
prodávajÍcÍho nebo hrozÍcÍ úpadek, ve smyslu ustanoveni zákona č. 182/2006 Sb.
o úpadku a způsobech jeho řešení (insoivenčnI zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

-

neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by
omezilo či znemožnilo dosaženi účelu této smlouvy.
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13.2.
prodávajÍcÍ se zavazuje, že kupujicknu bezodkladně písemně oznámi vzniku
těchto skutečnosti:
-

zahájenjinso|venčnÍho řIzenI, jehož předmětem je úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek
prodávajÍcÍho, ve smyslu ustanoveni zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

vstup prodávajicIho do likvidace,
splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek prodávajÍcÍho, tj. zejména že
prodávajÍcÍ je předlužen anebo insolventní,

-

rozhodnutí o provedení přeměny prodávajÍcÍho, zejména fúzí, převodem jmění na
společníka či rozdělením, provedeni změny právní formy dlužníka či provedeni
jiných organizačních změn,

-

omezení či ukončení výkonu činnosti prodávajÍcÍho, která bezprostředně souvisí s
předmětem této smlouvy,

-

všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádáni závazků
prodávajÍcÍho vůči kupujíchnu vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejÍcÍch,

-

rozhodnutí o zrušeni prodávajÍcÍho.

13.3.
prodávajÍcÍ prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval
předané materiálni podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání
předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujÍcÍm.
Seznam příloh smlouvy
Příloha č. 1

EDS: 014024100 0226 - Technické podmínky pro dopravní automobil s
požárním přívěsem pro hašení - obec Cebiv

Příloha č. 2

Zadávací dokumentace vC. příloh k výběrovému řIzení, na jehož základě byla
uzavřena tato smlouva (bude doplněno před uzavřením této smlouvy, a to na
datovém nosiči - CD nebo DVD)

Příloha č. 3

Nabídka prodávajÍcÍho, jakožto dodavatele, která byla předložena v rámci
výběrového řizenI, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva (bude doplněno
před uzavřením této smlouvy, a to na datovém nosiči - CD nebo DVD)

V Trutnově dne 26. 10. 2020

V Cebivi dne .......... 29 -10- 2020

Za prodávajÍcÍho:

Za kupujÍcÍho:

[2]

AUTOTRUTNCN 5.ř.(j.

Á)))Í

jan Bříza, jednatel

C)B EC

Zdeněk Kovář, staroäá""
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EDS: 014D24100 0226
'
,

i
í

Obec Cebiv
JPO - Cebiv
IČO 00259748
Kraj plzeňský

Technické podmínky
pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
l.

Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
v provedení ,,Z" (základním), kategorie podvozku j ,,pro městský provoz", s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen ,,DA") s požárním přívěsem pro hašení.

2.

DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních konmnikacích v ČR, a veškeré povinné údaje
k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláŠkou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně
kopií certifikátu vydanéhD pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
C) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách,

3.

Požadavky stanovené vyhláŠkou Č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesnčníni vybraných bodů:

3.]

K bodu 9 a 14 přílohy č. l
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akuniulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí
zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2

K bodu 10 přílohy Č. I
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit autonlobi]ový podvozek
se jnienovitým měmýn? výkoneni nejméně 25 kW.1000kg"] největší technicky přípustné
hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).

3.3

K bodu 13 přílohy č. l
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600 E
VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro
montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4
Přílohy č. l, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární
ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci
selektivní voľby.

3.4

K bodu 16 přílohy č. l
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu
nejméně 1300 Im. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem
o délce nejinéně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5

K bodu i6 přílohy č. j
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými
vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

116

'

J

"

"

3.6

K bodu 17 až 23 přílohy č. l
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro
velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče,
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7

K bodu 20 přílohy č. l
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným
v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8

K bodu 22 přílohy č. j
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejinéně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny
jsou posuvné.

3.9

K bodu 22 přílohy č. ]
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními
s typem Motorola Mototrbo DP 1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá
výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními
s typem TRIO 550 Li-ion - nabíjecí svítilna LED, úchyty pro montáž dodá výrobce DA
(dodavatel).
3.11 K bodu 22 přílohy č. l
da je v kabině osádky vybaven:
(j autorádiem,
a kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí
zásuvky napojené na zdroj po otočení kličku zapalování do první polohy. Záznam kamery
je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro
montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. l
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ,,ZVZ") umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho
světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky - hlavní částí (dále jen ,,světelné zařízení")
a doplňkovými svítilnami.
Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 Šířky střechy DA.
Rampa je vybavena rohovýn:ii moduly zajišt'ujícín]i vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu
360°
a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity
vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo
umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 ° ve vzdálenosti
20 m od ní (ve výšce l m nad zeiní), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími
výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje
v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a
červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových
svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik
pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé
straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se
světelným zařízením.
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení
intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout
samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají Čiré kryty a jsou provedeny
pro dvě úrovně svítivosti - DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny
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tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky,
nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou
umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve sinčru
jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA.
Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných
reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u
samostatného reproduktoru).
3.13 K bodu 26 přílohy č. l
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny
z lehkéhD kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
3.14 K bodu 35 přílohy Č. ]
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení ,,alej" vyzařujícím světlo
oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné
zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech - směrování vlevo, výstražný mód
a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla
řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jebo užití za jízdy da.
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý
vodorovný pruh .je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
3.16 K bodu 37 přílohy č. l
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text ,,SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ". v druhém řádku je název obce ,,CEBIV".
3.17 K bodu 42 přílohy č. l
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis ,,HASIČI" o výšce písma
100 až 200 mm.
3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. l
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu lSO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie 02
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
3.20 K bodu 8 přílohy Č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech
řadách, orientována po sniěru jízdy.
4.

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:
nazev
pozarního
pns1usenstvi
,
..
V.

. , ,
počet
kusu/paru

dodá
zadavatel

,
dodá
vyrobce

lékárnička velikost III v kufru/batohu

l

O

l

požární světlomet s kloubovým úchytem

2

O

2

přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B

l

O

j

přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností
34A a zároveň 183B

1

O

j

ruční radiostanice, typ Motorola Mototrbo DP 1400
VHF, výrobce Motorola

2

2

O

2

o

2

ruční svítilna s dobíjecími akumulátory TRIO 550 Liion - nab!jecí svítilna LED, světelný výkon nejméne

l

.

r
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500 Im a dosvit nejméně 500 m, dvě úrovněmi světelné
výkonu, doba svícení na největší výkon je nejméně je
ne,jlnéně 3 hodiny (tento typ,je zaveden u JPO)
ruční vyprošťov,ací nástroj
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy

"

l
2 páiyl "
sedadlo
2

vytyčovací červenobílá páska 500 m

1

O

l

O
O

2 páryl
sedadlo
2

O

1

5.

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani
požárním čerpadlem.

6.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého
ne.jméně 120 ĺ a hmotností nejméně 30 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má
nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Neimenší rozměr musí
být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od O až do 900 mm.

7.

DA .je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uloženi zavazadel. Střešní
nosič je tvořen ne.jméně 3 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel.
Vstup na střechu .je zqjištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobenýni z korozivzdorných
materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8.

Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního
výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce
2.600 mm.

9.

Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice
nejvíce 5.800 mm.

10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
l l. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným
zarlzenlnL
br r

r

12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na
sněhu a ledu s označením 3PMSF (,,alpský štít").
13. DA je vybaven nejméně airbageni řidiče a spolujezdce.
14. da je dále vybaven:
[j centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
a předními elektricky ovládanými okny,
[j posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
q předními lapači nečistot,
u LED světlomety pro denní svícení,
a parkovacími senzory vzadu,
a gurnovýini koberci na podlaze,
a ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava tnotorových a přípojných vozidel stanovená právním
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem,
16. Součásti dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen ,,PH").
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17. PH spIňu.je požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v CR, a veškeré povinné údaje
k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky Lľvedené v těchto technických podmínkách.
18. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně
300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300
mm.

19. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného
materiálu.
20. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé
barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a ňcgvíce 350 mm a je umístěn po
obou bocích požárního přívěsu.
21. ph je dále vybaven:
a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
b) stabilizačními podpčrami poblíž rohů ložné plochy - nejméně 2 vzadu,
c) nejméně 2 zakládacími klíny.
22. PH je vybaven následujíchni položkami požárního příslušenství:
název pozarniho pr[s]usenstvl
V,
W
,

O
počet

dodá

dodá

kusu/paru

zadavatel

vyrobce

hadicový držák (vazák) v obalu

2

2

O

hadicový (přejezdový) můstek

2

2

O

hydrantový nástavec

l

1

O

izolovaná požární hadice 52x20 m

4

4

ô

izolovaná požární hadice 75x20 m

5

5

O

klíč k nadzemnímu hydrantu

l

]

O

klíč k podzelnnín)u hydrantu

l

]

O

klíč na hadice a armatury 75/52

2

2

O

klíč na sací hadice

2

2

O

kon]binovaná proudnice 52
motorová pila řetězová, délka lišty 460 mm, výrobce
OLEO-MAC
nádoba na PHM o objemu 10 l

7
~
l

O
l

2
O

l

]

O

objímka na hadice 52 y obalu

4

4

O

objímka na hadice 75 v obalu

4

4

O

pákové kleště

l

l

O

ploché páčidlo

l

požární sekera bourací

l

l

O

proudnice 75

j

j

O

přechod 110/75

1

l

O

"

O
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llll íľll., h,1, lůhi ,b,

přechod 75/52

2

2

O

přenosná motorová stříkačka, typ PS 12, výrobce TAZ

]

l

O

přenosný kulový kohout 75

l

O

l

přetlakový ventil

!

l

O

příslušenství k motorové stříkačce

l

!

O

rozdělovač

l

l

O

ruční svítilna s dobíjecími akumulátory
sací hadice 0 110 (délka sady 10 in,)

2

O

2

! sada

l sada

O

l

i

O

i
.
l
ĺ

l

O

O
l

l
O

l

l

O

sací koš 0 110
skřínka s nástroji
teleskopický výsuvný žebřík z lehkých slitin. délka ve
vysunutém stavu min. 3,8 m
ventilové lano na vidlici

:
:

záchytné lano na vidlici

23, V ph je úložný prostor organizován pro uloženi vybraných položek požárního přísluŠenství
následujícím způsobem:
a') přední část PH:
> uložení samostatně po .jednom kuse v úchytném prvku

a
q

izolovaná požární hadice 52x20 m
izolovaná požární hadice 75x20 m

4
5

ks,
ks,

l

ks.

b) zadní část PH
> uložení na vodorovném výsuvném prvku
Cl

přenosná motorová stříkačka

24. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách, které jsou na čelní
straně opatřeny čitelným seznamem příslušenství, které obsahu.jí.
25. Jednotlivá úložná místa v PH jsou zřetelným způsobem označena názvem požárního
příslušenství, k jehož uložení slouží.
26. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
7

i

l

l

27. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně
funkční.
'
28. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

!

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje n:tůže poskytnout
Ing. Zdeněk Teplý, e-niail zdenek.teply@seznam.cz, telefon 724 539 500.
V Cebivi dne 15. 12. 2019
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Cenová nabídka ke koupi nového vozidla číslo:

202007341

Dodavatel

Auto Trutnov s.r.o.

Název:
Ulice:
PSČ, Město:
IČO:
D/ČO:
Zastoupený:
Zapsaný:

Krkonošská, 566
54101, Trutnov
25931270
CZ25931270
jan Bříza
v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521
bankovní spojení : ČSOB a.s., Trutnov, č.účtu :257972614/0300

Informace o vozidle l Předmět cenové nabídky
Ford Transit Custom

Typ vozu:
Verze:
Motor:
Čalouněni:

320 Trend, max. hmotnost 3200 kg
2.0 EcoBlue 130 k /30 kW/t

Kombi L2

Provedeni:
Barva:
Převodovka:

Race Red (RAL3020)
6 st. manuálni/ přední pohon

Tmavé
bez DPH:
785 200,00 Kč

Základni cena vozu:

včetně DPH:
950 092,00 Kč

výbava za příplatek
Kód Vista
D8B
CHJ
D8C
cyj
E2A

Název
Zadní klimatizace včetně topeni v zadní části vozu
Tažné zařzeni
Celoroční pneumatiky
výklopná okna v druhé řadě
Ochrana pod motorem

bez DPH
000,00 Kč
700,00 Kč
000,00 Kč
000,00 Kč
000,00 Kč

včetně DPH
21 780,00 Kč
9 317,00 Kč
15 730,00 Kč
4 840,00 Kč
7 260,00 Kč

175 563,00 Kč

212 431,23 Kč

92 294,00 Kč

111 675,74 Kč

18
7
13
4
6

Neoriginálni výbava za příplatek

Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb) viz příloha k
nabídce
VozÍk pro hašení

Souhrn
Sleva
(Nevztahuje se na neoriginálni přis|ušenství.)
Celková cena před slevou:
Celková cena po sIevě:

v

bez DPH:
216 814,00 Kč
bez DPH:
1 101 757,00 Kč
bez DPH:
884 943,00 Kč

plánovaný termín dodáni

30.04.2021

Forma nákupu

Převodem

dne 22. 09. 2020

DPH:
45 530,94 Kč
DPH:
231 368,97 Kč
DPH:
185 838,03 Kč

Místo dodáni

včetně DPH:
262 344,94 Kč
včetně DPH:
1 333 125,97 Kč
včetně DPH:
1 070 781,00 Kč

V místě kupujÍcÍho

l

AUTO TRUTNOV

Cenová nabídka ke koupi nového vozidla číslo:

202007341

Dodatečné informace l Standardní výbava
<< výbava za příplatek (upřesněni výše uvedených položek) ""
>- ZADNÍ KLIMATIZACE A TOPENÍ
- zmenšená šířka nákladového otvoru na 121 cm
- druhý výměník topení a klimatizace s výdechy do druhé a třetí řady sedadel
> TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
- včetně systému stabilizace přívěsu
- lSO-50X
- max. hmotnost brZděného přívěsu 2 000 kg
>- CELOROČNÍ PNEUMATIKY
- M-ŕS
- 3pmsf "alpský štít"
VÝKLOPNÁ OKNA V DRUHÉ ŘADĚ
OCHRANA POD MOTOREM
<< Standardní výbava vozidla >>
> Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB
> Airbag řidiče
> Airbag spolujezdce
,
.
,
> ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzděni, včetne systemu
ochrany proti bočnímu větru
Nízká střecha: maximálni nosnost 150 kg
> Boční posuvné dveře vpravo
>- Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, otevíratelné do 90°
jí" Částečně lakovaný přední nárazník
j> Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
Maska chladiče s 3 žebry
> Lapače nečistot vpředu a vzadu
> Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
> Pevná okna v druhé řadě
Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
> Elektricky ovládaná přední okna
> Tónovaná skla
> Monitoring tlaku v pneumatikách
> Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16
> Plné kryty kol
> Rezervní kolo plnohodnotné
j" výškově a podélně nastavitelný kožený volant
> Palubní počítač
> Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným vÍkem
>- Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
> Zásuvka 12 V vpředu
> Zásuvka 12 V vzadu
> Přední a zadní parkovací senzory
ji" Samostatná baterie
> Alternátor 150 A
>- Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
>- Palivová nádrž 701
Madlo na B sloupku
j> Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
> Stropní konzola vpředu
ji" Oka na uchycení nákladu - 4 ks pro L2 (min. 3KN)
vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná
j" Systém Stop Start
O
' "
> Emisní norma Euro 6 využívajĹcÍ vstřikováni AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue r i mimo serv|sn| |nterva|y
> Filtr pevných částic
,
> Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketnI a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem.
Ji> Sedadla v druhé a třetí řadě
> Halogenové projektorové světlomety včetně denního svÍcenÍ s LED techndogií, přední mlhové světlomety s funkci odbočovacích světel
>>
>
>
>-

Přední klimatizace, včetně pylového filtru
Elektrické přídavné topení vpředu
Centrální zamykání 2
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálnÍho zamykání
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré přís|ušenství potřebné pro výměnu kola je

umístěno v DA a j e s oučástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

ä

Pro výrobu da se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a

t

xiginálnI součásti.
» Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou
tuto dobu je da plně funkční.
Všechny položky požárního přľs|ušenstvÍ a všechna zařízení použita pro montáž do da splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena
návodem a příslušným dokladem

,

(homologace,
prohlášení
o shodě4 apod.).
Prodlouženácertifikát,
záruka FORD
PROTECT,
roky /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dřive)

í

l
!
j
$i
äl
ä'l

!
ii
i
,

:
f
i
i

l
S

t

)

i
,

l
Š
i

,

r"

AUTO TRUTNOV

Cenová nabídka ke koupi nového vozidla číslo:

202007341

Dodatečné informace l Standardní výbava
<< výbava za příplatek (upřesněni výše uvedených položek) >>
>- ZADNÍ KLIMATIZACE A TOPENÍ
- zmenšená šířka nákladového otvoru na 121 cm
- druhý výměník topeni a klimatizace s výdechy do druhé a třetí řady sedadel
>- TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
- včetně systému stabilizace přívěsu
- lSO-50X
- max. hmotnost brZděného přívěsu 2 000 kg
> CELOROČNÍ PNEUMATIKY
- M+S
- 3pmsf "alpský štít"
VÝKLOPNÁ OKNAV DRUHÉ ŘADĚ
> OCHRANA POD MOTOREM

<< Standardní výbava vozidla >>
> Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB
Airbag řidiče
>- Airbag spolujezdce
ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému
ochrany proti bočnímu větru
Nízká střecha: maximálni nosnost 150 kg
>- Boční posuvné dveře vpravo
> Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, otevíratelné do 90°
> Částečně lakovaný přední nárazník
> Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
Maska chladiče s 3 žebry
> Lapače nečistot vpředu a vzadu
> Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
Pevná okna v druhé řadě
> Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
> Elektricky ovládaná přední okna
Tónovaná skla
'6· Monitoring tlaku v pneumatikách
> Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16
Plné kryty kol
1>· Rezervní kolo plnohodnotné
> výškově a podélně nastavitelný kožený volant
Palubní počítač
>· Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
> Zásuvka 12 V vpředu
> Zásuvka 12 V vzadu
>· Přední a zadní parkovací senzory
> Samostatná baterie
Alternátor 150 A
> Bezzátkový systém dop|ňováni paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
> Palivová nádrž 701
> Madlo na B sloupku
>· Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
>- Stropní konzola vpředu
> Oka na uchycení nákladu - 4 ks pro L2 (min. 3kN)
" vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná
j" Systém Stop Start
Emisní norma Euro 6 využÍvajicí vstřikováni AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
Filtr pevných částic
> Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem.
> Sedadla v druhé a třetí řadě
Jíl" Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
>- Přední klimatizace, včetně pylového filtru
> Elektrické přídavné topení vpředu
> Centrální zamykání 2
> Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrá|ního zamykání
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré přís|ušenství potřebné pro výměnu kola je
umístěno v DA a j e s oučástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalen

r"

"
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Základní specifikace úpravy vozidla:
CEBIV PH
PH splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a
vybavení DA vC. výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. , o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění
pozdějších předpisů
ph je vybaven:
-předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi a výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové
světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm
- na oji manipulačním opěrným kolečkem
- nejméně 2 stabilizačnImi podpěrami poblíž rohů ložné plochy
- nejméně 2 zakládacími kliny
Další specifikace:
- rám podvozku VC. oje je vyroben z žárově zinkované oceli
- podlaha PH je z voděodolného materiálu
- pro barevnou úpravu DA je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě (min.
200 mm, max. 350 mm) umístěným na obou bocích požárního přívěsu

podrobný popis úprav vozidla rozšiřujÍcÍ základni specifikaci:
108 Přislušenshň vyhláška
Hadicový držák (vazák) v obalu (ZADAVATEL)

2,00

Hadicový přejezdový můstek (ZADAVATEL)

2,00

Hydrantový nástavec (ZADAVATEL)

1,00

Izolovaná požární hadice 52x20m (ZADAVATEL)

4,00

Izolovaná požární hadice 75x20m (ZADAVATEL)

5,00

Klič k nadzemnímu hydrantu (ZADAVATEL)

1,00

Klič k podzemnímu hydrantu (ZADAVATEL)

1,00

Klič na hadice a armatury 75/52 (ZADAVATEL)

2,00

Klíč na sací hadice 110/75 (ZADAVATEL)

2,00

Kombinovaná proudnice 52

2,00

objímka na hadice 52 v obalu (ZADAVATEL)

4,00

Objímka na hadice 75 v obalu (ZADAVATEL)

4,00

Pákové kleště (ZADAVATEL)

1,00

Ploché páčidlo (ZADAVATEL)

1,00

Požární sekera bourací (ZADAVATEL)

1,00

Proudnice 75 (ZADAVATEL)

1,00

Přechod 110/75 (ZADAVATEL)

1,00

Přechod 75/52 (ZADAVATEL)

2,00
Strana.'
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Přenosná motorová stříkačka typ PS 12, výrobce Dopravostroj Skalica (ZADAVATEL)

1,00

Přenosná kulový kohout 75

1,00

Přetlakový ventil (ZADAVATEL)

1,00

PřÍs|ušenství k přenosné motorové stříkačcel (ZADAVATEL)

1,00

Rozdělovač (ZADAVATEL)

1,00

LED ruční dobijecÍ svítilna 12V (Nightsearcher/Trio 550 LI-ION)

2,00 ks

Sací hadice pr. 110, délka 2,0m (ZADAVATEL)

4,00

Sací koš pr. 110 (ZADAVATEL)

1,00

Skříňka s nástroji (ZADAVATEL)

1,00

Ventilové lano na vidlici (ZADAVATEL)

1,00

Záchytné lano na vidlici (ZADAVATEL)

1,00

111 Doplňky volitelné
Teleskopický žebřík 3,8 m, 13 příček

1,00

Řetězová motorová pila, 460 mm VC. nádoby na PHM 101 (ZADAVATEL)

1,00

190 výrobky nezařazené
výsuvné zařízeni pro PS12

1,00

Držáky 6ks savic v PVC trubách s aretaci

1,00

Samostatné uloženi 4ks izolované požární hadice 52x20

1,00

Samostatné uloženi 5ks izolované požární hadice 75x20

1,00

Úchytné a úložné prvky na drobné vybaveni v přenosných přepravkách

1,00

4-Subdodávkapřívěsný vozík agados, np26, 2650 x 1240 mm , zasilený

1,00 ks

Vypracoval: Jan Bříza, briza@autotrutnov.cz, 774-345-355

Strana.'

2

'EL'"
'Íl

í
l
i

OBEC CEBIV
Cebiv 64, 349 51 Cebiv
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VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNENAŠE Čj.:
VYŘIZUjE:
TEL:
E-MAIL:
DATUM:

Cebiv/742/20
Radka Zelenková
374 625 318
obec@cebiv.cz
10.08.2020
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výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
s názvem:

,,014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem
pro hašení"
vážený dodavateli,

v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen ,,zákon"), Vás
vyzývám

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
014024100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení". Tato
výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud se v textu
vyskytne odkaz na zákon, jedná se pouze podpůrné použití konkrétního ustanovení
zákona. Zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
obce Cebiv.
Tato zakázka je financována z dotačního programu ,,Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obci" v rámci výzvy ,,JSDH V2 2020: Pořízení nového
dopravního automobilu", jehož garantem je MV ČR - GŘ HZŠ ČR. Příspěvek zakoupení
vozidla dále poskytne plzeňský kraj z dotačního titulu ,,2020 - Příspěvek na nákup nového
dopravního automobilu"
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:

"

.

Obec Cebiv
Zdeňkem, Kovářem - starostou
Cebiv 64, PSČ 349 51
00259748
1

T

Kontaktní, osoba
"""""
ve
věcech technických
"""" '""""
Kontaktni osoba ve
vecech organlzacnlch
2.

telefon:
ng. Zdeněk
374 Teplý
625 318
.
e-ma§l: obec@cebw'.cz
Radka Zelenková
telefon: 374 625 318
e-mail: obec@cebŕv.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky:
Druh veřejné zakázky:
výsledek výběrového
řízení:
Režim veřejné
zakázky:
,
Přípustnost
variantnosti nabídky:

014024100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašení
Dodávka
Uzavření kupní smlouvy
- . V
·
verejná zákazka maleho rozsahu
NE

3.

Předmět veřejné zakázkV
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks dopravního
automobilu a 1 ks požárního přívěsu pro hašení pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Cebiv, a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách,
schválených mv - gř HZS ČR, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy.
4,

Doba a místo plnění
Předpokládaná doba plnění:

nejpozději do 30.4.2021 s možností dřÍvějšího plnění

Místo plnění:

Obecní úřad Cebiv, Cebiv 64

5.

Technické podmínkV
Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení
charakteristik a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Techn ické podmínky jsou s
ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatelem stanoveny v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
Při realizaci veřejné zakázky musí být dodavatelem respektována ustanovení
příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za
závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat
požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6.

Požadavky' na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel poZaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

a) Základní způsobilost
b) Profesní způsobilost
C) Technická kvalifikace
Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění základni způsobilosti předložením čestného prohlášeni
v rozsahu § 74 odst. 1 zákona podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
2.
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Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat
kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

,

Profesní způsobilost
Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:
-

i

-

Technická kvalifikace

g
3
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X

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných
dodávek poskytnutých za poslednI 3 roky před zahájením výběrového řízení.
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předioží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu
seznam významných dodávek alespoň v rozsahu nejméně 3 dodávek obdobného charakteru
plněných na základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min. 0,5
mil. Kč VC. DPH za každou jednotlivou zakázku. Za dodávku obdobného charakteru se
považuje např. dodávka cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo
dopravního automobilu s úpravami pro potřeby jednotek PO).
V předloženém seznamu významných dodávek dodavatel uvede ke každé významné
poskytnuté dodávce niže uvedené údaje"
-7.

název, lČ a sídlo objednatele,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu.
PodmínkV prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel
prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy
originály dokladů. výpis u obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů přede dnem podání
nabídky.
Změny v kvalifikaci
,l

\
E

i
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Pokud po předloženi' dokladů nebo prohiášenI o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového
řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník výběrového řízenI povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámeni této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérii hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

j

)
)

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základni způsobilost čestným
prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence každý dodavatel samostatně.
Důsledek nesplnění nebQ nedoložení kvalifikace
Nesplní nebo nedoloží-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě
k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
3
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8.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedeni předmětu plnění absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
a) cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
b) sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn,
c) celková nabídková cena včetně DPH v KČ.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčísh a skutečnost,
že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
9.

Obchodní a platební podmínky

Podrobné obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v návrhu kupní smlouvy,
který je pro dodavatele závazný a který je přIIohou č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn
provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních
parametrů, jejichž doplněnI tato výzva či návrh smlouvy předpokládá.
Termin splatnosti faktury je s ohledem na podmínky čerpání dotaci stanoven na 30 dní.
10.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii
hodnocení a jejich váhami:
-

celková nabídková cena včetně DPH
délka poskytované záruky na dopravní automobil

- váha 90 %
- váha 10 %

Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného postupu:
Dilči kritérium č. 1 - celková nabídková cena včetně DPH
Účastník nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. V rámci hodnocení
tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky.
Dílčí kritérium č. 2 - délka poskytované záruky na dopravní automobil v měsících
Účastník nabídne délku záruční doby za dopravní automobil. Lhůta se počítá od předání
kompletního díla. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejdelší záruční dobou v měsících.
Metoda hodnoceni
E

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od O do 100 bodů a
obodováni dňčích kritérií provede takto:
a) Pro kritérium celková nabídková cena:
V bodu, = neji'hodnější nabídka x 90
Počet
hodnocená nabídka
b) Pro kritérium délka záruční doby pro dopravní automobil:
Počet
nabídka x 10
V bodů = nejvhodnější
hodnocená nabídka
Celkové hodnoceni je součtem bodových hodnoceni dílčích kritérií, která jsou vynásobena
vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Hodnoticí komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude komise postupovat
v souladu s § 113 zákona.
4

©äh , ,.

l

l

11.

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracovaná v listinné podobě v českém jazyce a bude doručena v řádně
uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky ,,014D24100 0226 Cebiv Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení", doručovací adresou zadavatele,
adresou účastn ika zadávacího řízeni a nápisem ,,NEOTVÍRAT".
Nabídka bude předložena v následující struktuře:

Š

a)
b)
C)
d)
e)
f)

krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii),
výpis z živnostenského rejstříku (jeho kopii),
čestné prohlášení o splnění základni způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
dokumenty k prokázání technické způsobilosti dle ČI. 6 této výzvy,
vlastní nabídku účastníka, včetně cenové nabídky, uvedení termínu dodání a
délky záruční doby za dopravní automobil, přičemž nabídková cena je
konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě,
g) doplněný a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3 této výzvy),
h) ostatní dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace (zejména popis
nabízeného plnění).
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12.

Omezení při podání nabídk'y
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodava'tel, který podal nabídku v zadávacím řízeni, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízeni prokazuje kvalifikaci.

ľ
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Lhůty a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujickn po odesláni výzev pro
podání nabídek a konči dne 29.9.2020 v 12:00 hod.

l
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Nabídky se doručují na adresu:
Obecní úřad Cebiv
Cebiv 64
PSČ 349 52
Účastník nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podáni nabídky.
14.

Termín a místo pro otevírání obálek

Otevíráni obálek a hodnoceni nabídek proběhne dne 29.9.2020 ve 16:00 hodin
v kanceláři starosty.
15.

VYsvětleni zadávací dokumentace

Účastník může písemně zaslat zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před ukončením
lhůty k podání nabídek žádost o vysvětleni zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být
doručena zadavateli, a to nejlépe elektronicky na adresu obec@cebiv.cz. případně na adresu
OÚ Cebiv, Cebiv 64, PSČ 349 51. Zadavatel je povinen dodavateli odeslat vysvětleni
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace.
16.

Uzavření smlouvy

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah,
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění, Podáním nabídky
vyslovuje účastník souhlas s tlm, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami. Vybraný účastník (dodavatel) je povinen poskytnout zadavateli řádnou
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné
lhůtě, nejpozději do 15 dnů od oznámení o výběru dodavatele. Odmítne-li vybraný
5
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dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla
být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem, který
se umístil jako další v pořadí.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídajÍ skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na
výsledek výběrového řízení.
17.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději
však do okamžiku uzavření smlouvy.
18.

Seznam příloh

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1 - Vzor Krycího listu nabídky
2 - Vzor čestného prohlášeni o splnění základní způsobilosti
3 - Návrh kupní smlouvy
4 - Technická specifikace - dopravní automobil s požárním přívěsem pro
hašení
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Zdeněk Kovář - starosta
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