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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY
na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č, 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

dále jen "ZZVZ" zadávané dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové

období 2014 - 2020, dále jen „Pokyn"

Zadavatel:

Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
10:00301370

zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města

(dále jen zadavatel)

Omanizátor VR:

BM asistent s.r.o.

Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc

1C: 26796350

osoba oprávněná jednat: Ing. Richard Klimčák

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák
tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak(a).bmasistent.cz

(dále jen organizátor)

Název zakázky:

Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín

Druh zakázky

Dodávky

Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 5. 2021 v 10:00 hodin. Riziko pozdního doručeni při odesláni

nabídky poštou nese plně uchazeč.
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Místo pro podání nabídky:

Nabídky se podávají výhradně na adrese organizátora výběrového řízeni: BM asistent s.r.o., Lazecká
57/6,779 00 Olomouc, a to do konce lhůty pro podání nabídky.

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka dvou kusů osobních automobilů pro zajištění mobility a dostupnosti při
zajišťováni pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství.
Součásti dodávky automobilů bude registrace vozidel a zápis přestavby.
Vymezení minimálních technických parametrů na dodané automobily je uvedeno v příloze č.4.

Maximální cena za obě vozidla je stanovena na 1 850 000 Kč vč. DPH. Překročení maximální ceny
povede k vyloučeni účastníka výběrového řízení.

Kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH -100%.

Metoda hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.
Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější je nejnižší nabídková
cena.

Způsob jednání s účastníky:

Zadavatel nebude jednat s účastníky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně v jednom vyhotoveních v listinné
podobě. Nabídka bude předložena v českém jazyce, v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky, opatřené nápisem „NEOTEVIRAT"; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž
je možné zaslat oznámení.

Uchazeč zpracuje nabídku v tomto doporučeném členěni a povinném rozsahu:
1) krycí list nabídky (příloha č. 2)
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2) prokázání kvalifikace ve struktuře:
a) Základní způsobilost (příloha č. 1)
b) Profesní způsobilost

3) podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 3)
4) technické parametry vozidla vč. uvedeni kombinované průměrné spotřeby pohonných hmot (příloha
č.5).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámeni, a to absolutní
částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 2)
v českých korunách takto:

bez DPH

výše DPH v korunách

celkem včetně DPH

Doba a místo plnění zakázky:

Přepokládané zahájeni dodávek:

Předpoklad podpisu smlouvy:
Ukončení dodávek:

ihned po podpisu smlouvy

05/2021

max. do 30.11. 2021

Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětleni zadávacích podmínek musí být doručena na kontaktní e-mail organizátora
zadávacího řízeni: klimcak@bmasistent.cz

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění následující kvalifikace. Doklady o kvalifikaci předkládají
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dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle úst. § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení
vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopii dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.

Základní způsobilost podle § 74 odst. 1 ZZVZ:

Způsobilý není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištěni,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Doklady prokazujici základní způsobilost musí prokazovat splněni požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Splněni základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ

Způsob prokázání: možnost použit čestné prohlášeni (viz. příloha č.1)

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

Dodavatel prokazuje splněni profesní způsobilosti ve vtahu k České republice předložením:
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje. Z dokladu musí vyplývat, že uchazeč je oprávněn podnikat v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
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Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splněni požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Splnění profesních
způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
v souladu s § 228 ZZVZ.

Obchodní podmínky:

Veškeré obchodní podmínky jsou součástí návrhu kupní smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do podpisu smlouvy, a to bez udáni důvodu.
V takovémto případě budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podáni nabídek,
informováni do 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o zrušení.

V Olomouci, dne 29.4. 2021

l Digitálně podepsal^
Ing. Richard Klimčák

Klimčák Datum:.2021:04:29
12:16:21 +02'00'

Ing. Richard Klimčák

BM asistent s.r.o., jednatel

Přílohy zadávacích podmínek:

Příloha s. 1 - čestné prohlášení
Příloha č. 2 - krycí list nabídky
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 - specifikace technických parametrů automobilu - požadavky
Příloha č. 5 - specifikace technických parametrů automobilu - nabídka uchazeče
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Já, níže podepsaný, jako oprávněný zástupce dodavatele, prohlašuji, že dodavatel splňuje základní
způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen zákon), tj. že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Je-li uchazečem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňuje
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle § 74 odst.
1 písm. a) splňuje
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

v.. .dne.

Podpis..,.
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Příloha č.2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název: Město Kojetín

Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

1C: 00301370

1.2. Uchazeč

Název

Sídlo/misto podnikání:

1C:
DIČ:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Kontaktní osoba:

Tel./fax:

e-mail:

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné"

Položka Kč bez DPH DPH Celkem Kč vč.

Vozidlo č. 1

Vozidlo č. 2 (vč. úpravy)

Cena celkem

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Datum

Jméno, příjmení, podpis
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Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

uzavřená podle § 2079 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

jméno a příjmení nebo název společnosti
sídlo:

1C:
kontaktní email:

dále jen „prodávající"

zastoupený:

a

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
1C:00301370

zastoupena Ing. Leošem Ptáčkem, starostou

dále jen „kupující"

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto

kupní smlouvu:

l. Předmět smlouvy

1.1 Prodávající získal zakázku podle této smlouvy na základě úspěchu ve výběrovém řízení na zakázku
„Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb Kojetín", které kupující vyhlásil
a provedl v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období
2014-2020,

1.2 Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat 2 ks osobního motorového vozidla, (dále jen
"předmět koupě");



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

—

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vozidlo č.1

Tovární značka:

Typ, model:

Barva vozidla:

Zdvihový objem motoru:

Identifikační číslo (VIN):

Číslo velkého technického průkazu (je-li přiděleno):

SPZ Oe-li přidělena):

Vozidlo č.2 (vč. úpravy)
Tovární značka:

Typ, model:

Barva vozidla:

Zdvihový objem motoru:

Identifikační číslo (VIN):
Číslo velkého technického průkazu (je-li přiděleno):
SPZ tíe-li přidělena):

1.3 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je novou věcí, tj. věcí, která dosud nebyla předmětem
odpisů.

1,4 Součásti dodávky předmětu koupě bude registrace vozidel a zápis přestavby. Dále bude předána
dokumentace prokazující splnění všech požadovaných technických parametrů stanovených zadavatelem
ve výběrovém řízení. V případě nedoložení je objednatel oprávněn předmět plnění nepřevzít.
1.5 Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

II. Převod vlastnického práva

2.1 Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k předmětu koupě na kupujícího po zaplaceni celé
kupní ceny, přičemž kupující s převodem vlastnického práva až po zaplaceni kupní ceny souhlasí.

III. Kupní cena, splatnost kupní ceny, platební podmínky
3.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu celkem ve výši
z toho:

cena bez DPH činí....................................Kč

Kč,

2
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DPH v sazbě 21 % činí............................... Kč.

Rozpis ceny:

Vozidlo č. 1

Kč bez DPH

DPH

Kč vč. DPH

Vozidlo č. 2 (vč. úpravy)

Kč bez DPH

DPH

Kč vč. DPH

Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího
spojené s prodejem předmětu kupní smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena po převzetí předmětu koupě převodem na
účet prodávajícího č.................................................. Kzaplaceni kupní ceny dochází dnem, kdy je
příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

3.3 Kupující nepřipouští možnost zálohové platby.

3.5 Faktura (daňový doklad) prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a
zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo

identifikační údaje objednatele,

identifikační údaje zhotovitele,

označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

popis plnění

datum vystavení a odesláni faktury

• datum uskutečněni zdanitelného plnění

datum splatnosti

výši částky bez DPH

•

•
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sazbu DPH

• výši DPH, zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně DPH

podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

3.6 V každé faktuře musí být uveden kód CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012751, což je registrační číslo
projektu v dotačním programu IROP, v jehož rámci se realizuje nákup předmětu koupě.
3.7 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady nejpozději do tří dnů od jejího
doručení, jestliže nebude splňovat podmínky uvedené v bodech 3.2 až 3.4. Lhůta k zaplacení
vyfakturované částky běží v tom případě až od doručení řádné faktury kupujícímu. Pokud kupující nevrátí
fakturu prodávajícímu k opravě ve lhůtě stanovené ve větě první tohoto bodu, má se zato, že s fakturou
souhlasí,

3.8 Kupní cena bude v daňových dokladech uvedena v měně CZK v členění na cenu bez DPH, výši DPH
a celkovou cenu včetně DPH, Splatnost faktury bude 30 dní od vystavení.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Plněni bude zahájeno a ukončeno v následujících termínech:
Zahájení dodávky dnem podpisu smlouvy
Ukončeni dodávky max. do 30.11. 2021

4.2 Místem předání předmětu plnění je sídlo kupujicího,
4.3 Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou při dodání předmětu
koupě.

V. Odpovědnost za vady, záruka a servisní služby
5.1 Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů předmětu
koupě stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy,
Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho dodáni
kupujícímu, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 5.2.
5.2 Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a naši. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost
předmětu koupě spočívající vtom, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí nejméně 24 měsíců a počíná běžet
od protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.
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5.3 Kupující je povinen vadu podle bodu 5,1 věty druhé uplatnit u prodávajícího neprodleně po jejím

zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a musí být uvedeno, jak se vada projevuje. Právo kupujícího

z vad předmětu koupě zaniká, pokud prodávající neoznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji

zjistí nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mohla být zjištěna později při vynaložení odborné péče,

nejpozději však do konce záruční doby.

5.4 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním předmětu koupě a jeho běžným

opotřebením.

VI. Smluvní sankce

6.1 V případě nedodržení termínu dodání předmětu koupě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý i jen započatý kalendami den prodleni,

6.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, k niž je dle

bodu 3.2 této smlouvy povinen, povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1%

z dlužné částky, s jejíž úhradou bude v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodleni až do

zaplacení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů poté, co byla písemná výzva jedné strany k jejímu zaplacení
doručena druhé straně.

6,4 Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.3, není dotčeno právo na

náhradu škody, a to ani do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

6.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6,3, trvá i po skončení trvání

této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Vil. Doručování a kontaktní údaje
7,1 Jakékoli oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být doručen nebo

předán osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo e-mailem smluvní straně, které má být

doručen, na její adresu, přip. kontaktní emailovou adresu, uvedené při identifikaci smluvních stran výše

v této smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou písemně sdělí druhé smluvní straně,

Vlil. Sociálně odpovědné zadávání

8.1 Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující zadal Veřejnou zakázku v souladu se

zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Prodávající zavazuje

po celou dobu trváni Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré

právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č, 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy
podílejí.
8.2 Prodávající je povinen k datu ukončení plnění předložit čestné prohlášení. V čestném prohlášení musí
být uvedeno, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které
realizovaly zakázku) jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru
pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a
k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z
problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle účinné právní úpravy. Prodávající bere na vědomi, že tato prohlášení je Kupující oprávněn
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
8.3 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné
moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahájeno řízení pro porušeni právních předpisů, jichž se dotýká ujednání výše uvedené,a k němuž
došlo při realizaci zakázky nebo v souvislosti s ni, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízeni.

8.4 Prodávající je povinen předat Kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jimž se případné řízeni ve
věci porušení sociálně odpovědného jednáni konči, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
nabude právní moci.

8.5 V případě, že Prodávající či jeho poddodavatel bude v rámci řízení pravomocně uznán vinným ze
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Prodávající povinen
přijmout nápravná opatřeni a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Kupujícího, a to v
přiměřené lhůtě stanovené Kupujícím.

8.6 Kupující je dále oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši:
a) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že se na základě pravomocného

rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném
prohlášení podle odstavce 8.2 Smlouvy

8.7Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Prodávající nebo jeho poddodavatel bude
opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu v řízeni dle
odstavce 8.4 Smlouvy,
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IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Prodávající si je vědom, že je podle úst. § 2 písm.e) žák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle citovaného zákona.
9.2 Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci, která souvisí s jeho účastí ve výběrovém
řízení a s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu 10 let od proplaceni poslední části
kupní ceny kupujícím, nejméně však do konce r,2028.
9.3 Prodávajíc! se dále zavazuje minimálně do konce r. 2028 poskytovat vyžádané informace a
dokumentaci související s jeho účasti ve výběrovém řízeni a s realizací této smlouvy zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů, jimiž jsou Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány
finanční správy a další oprávněné orgány statni správy, je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9.4 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujicimu na jeho žádost podklady nezbytné pro administraci
dotačního projektu a pro zajištění jeho publicity.
9.5 Ostatní podmínky neupravené touto smlouvou se řídí obchodními podmínkami prodávajícího.
9.6 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.

9.7 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, s vědomím jejích právních následků, podle
pravé a svobodné vůle, aniž by jednaly z donucení nebo v tísni, smlouvu si pečlivě přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
1) nabídka uchazeče s uvedenými technickými parametry

2) čestné prohlášení

V,.....„....„...„...„„. dne...,. v dne

osoba jednající za prodávajícího osoba jednající za kupujícího
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název zakázky:

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

1C:
DIČ;

Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb Kojetín

Jako zástupce zhotovitele čestně prohlašuji, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci,

živnostníci a další osoby), které realizovaly výše uvedenou zakázku v bezprostředně uplynulém

kalendářním pololetí, jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru
pojištěnců České správy sociálního zabezpečeni a mají příslušná povoleni k pobytu v České republice a
k výkonu pracovní činnosti. Dále prohlašuji, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky
bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky
dle účinné právní úpravy.

Jako zhotovitel beru na vědomí, že tato prohlášeni je Objednatel zakázky oprávněn poskytnout
příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

v dne

jméno, příjmení, podpis
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Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín

Příloha č.4 - Specifikace technických parametrů automobilů • požadavky

Vozidlo č. 1

Typ vozidla: osobní typu malé dodávkové
Počet dveří: 5

Rozměry

Délka: min. 4750 mm, max. 4900 mm

Šířka: max. 1900 mm (bez zpětných zrcátek)

Výška: max. 1900 mm (výška nezatíženého vozu bez případných střešních lišťližin)

Výška nákladové hrany zavazadlového prostoru: max, 600 mm (výška nezatíženého vozu)

Objem zavazadlového prostoru při 5 sedadlech, do výše stropu: min. 1700 l

Délka podlahy zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel: min 1350 mm
Motor:

Palivo: benzín

Výkon: min, 80 kW

Točivý moment při 1750 otáčky/minuta: min. 210 Nm

Převodovka: manuální, min. 6 rychlostních stupňů

Kombinovaná spotřeba (1/100 km): max 6 l
Další parametry

Barva: červená

Minimální poloměr otáčení: max. 6,5 m
Sedmimístná verze automobilu

Verze s dvoudílnými otevíracími dveřmi nákladového prostoru
Požadovaná výbava

Gumová podlaha v kabině řidiče

Klimatizace s antialergenním filtrem

Mlhové světlomety s funkcí přisvětlování do zatáček

Park Asistent a parkpilot vpředu a vzadu
Tažné zařízeni odnimatelné

Vyhřívané čelní sklo

Zpětná kamera včetně dynamických vodících linek

Automatický spínač světlometů



Funkce trvalé svícení

Dešťový senzor

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Madlo pro snadnější nastupování na sloupku čelního skla na straně spolujezdce
Vozidlo č.2vč. úpravy

Typ vozidla: osobni typu malé dodávkové
Počet dveří; 5

Rozmer/

Délka: min. 4750 mm, max. 4900 mm

Sirka: max, 1900 mm (bez zpětných zrcátek)
Výška: max. 1900 mm (výška nezatíženého vozu bez případných střešních lišt/ližin)
Výška nákladové hrany zavazadlového prostoru: max. 600 mm (výška nezatíženého vozu)
Objem zavazadlového prostoru při 5 sedadlech, do výše stropu: min. 1700 l
Délka podlahy zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel: min 1350 mm
Motor:

Palivo: benzín

Výkon: min. 80 kW

Točivý moment při 1750 otáčky/minuta: min. 210 Nm

Převodovka: manuální, min. 6 rychlostních stupňů

Kombinovaná spotřeba (1/100 km): max 6 l
Další parametry

Barva: červená

Minimální poloměr otáčení: max, 6,5 m
Sedmimistná verze automobilu

Bez tažného zařízeni

Verze s výklopnými dveřmi nákladového prostoru

Bez rezervního kola

Opravná sada pneu

Úprava vozidla pro přepravu imobilních osob:

• Úprava na upevněni a převoz vozíčkáře

možnost překlopení rampy do vozidla do roviny podlahy

materiálová úprava rampy - nerez

obsazenost vozidla 4+1 nebo 5 osob bez vozíčkáře

systém samonavíjecich pásů pro upoutání vozíku s elektrickým jištěním a uvolněním



požadavek homologace pro provoz na pozemních komunikacích
Dodávka včetně bezpečnostní opěrky hlavy a zad přepravované imobilni osoby

Elektrické programovatelné otočné zařízení sedadla spolujezdce včetně dodávky sedadla
Požadavek homologace pro provoz na pozemních komunikacích
Požadovaná výbava

Gumová podlaha v kabině řidiče

Klimatizace s antialergenním filtrem

Mlhové světlomety s funkcí pňsvětlování do zatáček

Park Asistent a parkpilot vpředu a vzadu

Vyhřívané čelní sklo

Zpětná kamera včetně dynamických vodících linek

Automatický spínač světlometů
Funkce trvalé sviceni

Dešťový senzor

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Madlo pro snadnější nastupováni na sloupku čelního skla na straně spolujezdce
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Příloha č. 5

Nabídka uchazeče - splnění technických požadavků

Vozidlo č. 1
Požadavky zadavatele splněno

ANO/NE
poznámky

Typ vozidla; osobni typu malé dodávkové
Počet dveří: 5

Rozměry
Délka: min. 4750 mm, max. 4900 mm
Sirka: max. 1900 mm (bez zpětných zrcátek)
Výška: max. 1900 mm (výška nezatíženého vozu
bez případných střešních lišt/ližin)
Výška nákladové hrany zavazadlového prostoru:
max. 600 mm (výška nezatíženého vozu)
Objem zavazadlového prostoru při 5 sedadlech
do výše stropu: min. 1700 l
Délka podlahy zavazadlového prostoru za
druhou řadou sedadel: min 1350 mm

Motor:
Palivo: benzín
Výkon: min. 80 kW
Točivý moment při 1750 otáčky/minuta: min. 210
Nm
Převodovka: manuální, min. 6 rychlostních
stupňů
Kombinovaná spotřeba (1/100 km): max 6

Další parametry
Barva: červená
Minimální poloměr otáčení: max. 6,5 m
Sedmimístná verze automobilu
Verze s dvoudílnými otevíracími dveřmi
nákladového prostoru

Požadovaná výbava
Gumová podlaha v kabině řidiče
Klimatizace s antialergenním filtrem
Mlhové světlomety s funkci pňsvětlování do
zatáček
Park Asistent a parkpilot vpředu a vzadu
Tažné zařízení odnímatelné
Vyhřívané čelní sklo
Zpětná kamera včetně dynamických vodících
linek
Automatický spínač světlometů
Funkce trvalé svícení
Dešťový senzor
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Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Madlo pro snadnější nastupování na sloupku
čelního skla na straně spolujezdce

Vozidlo č. 2 vč. úpravy
Typ vozidla: osobni typu malé dodávkové
Počet dveří: 5

Rozměry
Délka: min. 4750 mm, max. 4900 mm
Šířka: max, 1900 mm (bez zpětných zrcátek)
Výška: max. 1900 mm (výška nezatíženého vozu
bez případných střešních lišt/ližin)
Výška nákladové hrany zavazadlového prostoru:
max. 600 mm (výška nezatíženého vozu)
Objem zavazadlového prostoru při 5 sedadlech,
do výše stropu: min. 1700 l
Délka podlahy zavazadlového prostoru za
druhou řadou sedadel: min 1350 mm

Motor:
Palivo: benzín
Výkon: min. 80 kW
Točivý moment při 1750 otáčky/minuta: min. 210
Nm
Převodovka: manuální, min. 6 rychlostních
stupňů
Kombinovaná spotřeba (1/100 km): max 6

Další parametry
Barva: červená
Minimální poloměr otáčení: max, 6,5 m
Sedmimístná verze automobilu
Sedmimístná verze automobilu
Bez tažného zařízení
Verze s výklopnými dveřmi nákladového prostoru
Bez rezervního kola
Opravná sada pneu
Úprava vozidla pro přepravu imobilních osob:

Úprava na upevněni a převoz vozíčkáře
možnost překlopení rampy do
vozidla do roviny podlahy
materiálová úprava rampy -
nerez
obsazenost vozidla 4+1 nebo 5
osob bez vozíčkáře
systém samonavijecích pásů pro
upoutáni vozíku s elektrickým
jištěním a uvolněním
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požadavek homologace pro
provoz na pozemních
komunikacích
Dodávka včetně bezpečnostní
opěrky hlavy a zad
přepravované imobilní osoby

Elektrické programovatelné otočné zařízeni
sedadla spolujezdce včetně dodávky sedadla
Požadavek homologace pro provoz na
pozemních komunikacích

Požadovaná výbava
Gumová podlaha v kabině řidiče
Klimatizace s antialergenním filtrem
Mlhové světlomety s funkcí pňsvětlování do
zatáček
Park Asistent a parkpilot vpředu a vzadu
Vyhřívané čelní sklo
Zpětná kamera včetně dynamických vodicích
linek
Automatický spínač světlometů
Funkce trvalé svícení
Dešťový senzor
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Madlo pro snadnější nastupováni na sloupku
čelního skla na straně spolujezdce

v... dne,

podpis uchazeče
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Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce

Zadavatel: Město Kojetín

Název zakázky: Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín

Aspekty odpovědného veřejného
zadávání či inovací,
které je možné zohlednit ve veřejné
zakázce

Vyhodnocení
možnosti
zohlednění OVZ a
inovací
(ano/ne/nerelevan
tni)

Jaká opatření budou přijata?
Případně proč aspekt OVZ či inovace
zadavatel nevyužil?

Mohou při plnění veřejné zakázky získat
práci osoby znevýhodněné na trhu práce?

NERELEVANTNÍ

Jedná se o zakázku na dodávku automobilů
jejímž dodavatelem bude pravděpodobně
právnická osoba. Osoby znevýhodněné na
trhu práce mohou být jejich zaměstnanci,
zadavatel nestanovuje podmínky pro
zaměstnanecké poměry dodavatele.

Mohou při plněni veřejné zakázky noví
zaměstnanci, zejména znevýhodněni na
trhu práce, získat nebo si zvýšit
kvalifikaci? Je možné v rámci plnění
veřejné zakázky uspořádat exkurze pro
školy nebo veřejnost?

NE

S ohledem na charakter zakázky a krátkou
dobu realizace (dodávka automobilu) se
nepřepokládá vytváření nových pracovních
míst, resp. to je plně v kompetenci
vybraného dodavatele.
Vzhledem k charakteru zakázky - dodávka
automobilu není možné pořádat exkurze pro
školy nebo veřejnost.

Existuje zvýšené riziko, že při plnění
veřejné zakázky bude docházet k
porušování zákonného standardu
pracovnich podmínek dle zákoníku práce,
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti
a BOZP? Případně je relevantní v rámci
veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní
podmínky osob podilejících se na plnění,
nad rámec zákonného standardu
pracovních podmínek?

ANO

V návrhu SOD jsou uvedeny ustanovení a
podmínky k dodržováni pracovních
podmínek dle zákoníku práce, právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
Není relevantní hodnotit lepši pracovní
podmínky osob podílejících se na plnění nad
rámec zákonného standardu pracovních
podmínek.

Existuje zvýšené riziko, že při plnění
veřejné zakázky může docházet k
porušování mezinárodních úmluv o
lidských právech, sociálních či pracovních
právech, zejména úmluv Mezinárodní
organizace práce (ILO) uvedených v
přiloze X směrnice č. 2014/24/EU?

ANO

V návrhu SOD jsou uvedeny ustanoveni a
podmínky k dodržování pracovních
podmínek dle zákoníku práce, zadavatel
není schopen v rámci plnění zakázky ovlivnit
nebo kontrolovat porušování mezinárodních
úmluv o lidských právech, sociálních či
pracovních právech.

Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její
části) poskytnout sociální podniky,
případně se na plnění podílet jako
poddodavatelé?

NERELEVANTNÍ
Charakter zakázky nepředpokládá účast
sociálních podniků na plněni zakázky.



Mohou veřejnou zakázku nebo její část
plnit malé a střední podniky (případně se
na plnění podílet jako poddodavatelé)? Je
vhodné přijmout taková opatření, aby se
zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné
zakázce?

NERELEVANTNÍ

Zadavatel nestanovuje podmínky pro plnění
zakázky malými nebo středními podniky ani
je nijak v rámci řízení nezvýhodňuje.
Zadavatel dodržuje zásadu rovného
zacházení a zákaz diskriminace.

Existuje zvýšené riziko problémových
vztahů v dodavatelském řetězci, zejména
pro malé a střední podniky, jako např.
opožděná splatnost faktur, nelegální
zaměstnávání osob, porušování BOZP,
nedodržování právnich předpisů o
ochraně životního prostředí apod.?

ANO

Zadavatel v návrhu SOD stanovuje
podmínky tak, aby předcházel možným
rizikům v dodavatelském řetězci, zejména
pro malé a střední podniky, jako např.
opožděná splatnost faktur, nelegální
zaměstnáváni osob, porušování BOZP,
nedodržování právních předpisů o ochraně
životního prostředí.

Existuje ekonomicky přijatelné řešeni,
které umožní získat plnění šetrnější k
životnímu prostředí, zejména které
povede k omezení spotřeby energií, vody,
surovin, produkce znečišťujícich látek
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy,
omezení uhlíkové stopy apod.?

NERELEVANTNi

V rámci výběrového řízení budou
posuzovány automobily, které splňuji emisní
normu Euro. Emisní norma určuje limitní
množství oxidu uhelnatého (CO), oxidů
dusíku (NO x) a uhlovodíků (HC) nebo
pevných částic (PM). Dále musejí splňovat
technickou způsobilost pro provoz na
pozemních komunikacích a legislativu
danou pro ČR.

Existuje ekonomicky přijatelné řešeni,
které umožni využití obnovitelných zdrojů,
recyklovaných surovin, snížení množství
odpadu, zohlednění nákladů životního
cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární
ekonomiky?

NERELEVANTNÍ

V rámci výběrového řizeni budou
posuzovány automobily, které splňuji emisní
normu Euro. Emisní norma určuje limitní
množství oxidu uhelnatého (CO), oxidů
dusíku (NO x) a uhlovodíků (HC) nebo
pevných částic (PM). Dále musejí splňovat
technickou způsobilost pro provoz na
pozemních komunikacích a legislativu
danou pro ČR.

Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro
inovaci, tedy pro implementaci nového
nebo značně zlepšeného produktu, služby
nebo postupu souvisejícího s předmětem
veřejné zakázky?

NERELEVANTNÍ

Dle charakteru zakázky je možné za
inovativní řešeni považovat pořízení
elektromobilu, toto je ale z finančních
důvodů pro zadavatele nepřijatelné.

Je vhodné o užití OVZ ve veřejné zakázce
informovat dodavatele, například formou
předběžných tržních konzultací,
představení plánu veřejných zakázek,
setkání typu Meet the buyer neboli Poznej
svého zadavatele, technických školení
dodavatelů apod.?

NE

Jedná se o zakázku malého rozsahu
s oslovením konkrétních dodavatelů.

Existuji jiná významná rizika nebo
příležitosti z pohledu společenské
odpovědnosti či udržitelnosti?

NE
Nejsou známa.


