VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
Název veřejné zakázky: Pořízení nového užitkového vozidla – univerzální kompaktní nosič
nástaveb
Vážení, z titulu zadavatele této veřejné zakázky malého rozsahu, se na Vás obracíme s výzvou k podání
nabídky. Žádáme Vás o zpracování nabídky, která bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele dle
zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

I.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Podepisující osoby:

7U s.r.o.
Ortenovo nám 12a, 170 00 Praha 7
264 18 274
Mgr. Tomáš Trnka, jednatel spol. 7U s.r.o.

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Trnka – jednatel spol. 7U s. r. o.,
e-mail: trnka@7usro.cz, tel. 774 435 021

II.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, které předmětem plnění bude Pořízení
nového užitkového vozidla – univerzální kompaktní nosič nástaveb.
Podrobněji viz. kapitola 4 zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy k podání nabídek.
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel provádí v souladu se zásadami
uvedenými v § 6 a v souladu s §31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění; toto
výběrové řízení není zadáváno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění.

III.

Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí
zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek

IV.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají nejpozději do 24. 5. 2022 10:00 hod na provozní adresu společnosti 7U s. r. o.,
IČ: 264 18 274, Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat na výše uvedené adrese
Po – Čt v době od 8:30 do 15:30 hodin v Pátek od 8:30 do 12:00 hodin. Jiné doručení není považováno
za řádné podání nabídky.
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V.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen ve lhůtě pro podání nabídky předložit:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů (postačí prostá kopie),
2. Seznam alespoň 2 významných zakázek s obdobným předmětem plnění realizovaných
dodavatelem v posledních dvou letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Tento seznam
bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, název zakázky, místo a termín plnění.

VI.
VII.

Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění
objednávky. Uchazeči rovněž nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s jeho
účastí v tomto výběrovém řízení.

2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Pořízení nového užitkového vozidla, samosběrného čistícího vozu
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

7U s.r.o.
Ortenovo nám. 12a, 170 00 Praha 7,
264 18 274
Mgr. Tomáš Trnka – jednatel spol. 7U s. r. o.,
e-mail: trnka@7usro.cz, tel. 774 435 021

(dále jen „zadavatel“)

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
1.1

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: motorová vozidla – kód CPV:
34100000-8

1.2

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění bude Pořízení

nového užitkového vozidla – univerzální kompaktní nosič nástaveb. Podrobný rozsah a forma
plnění je uveden v kapitole č. 4, zadávací dokumentace.

1.3

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění: podpis smlouvy červen 2022, dodání nejpozději červenec 2022
Smluvní termíny realizace jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo
odložit termín plnění, změnit rozsah projektu či jej zcela ukončit před jeho dokončením, případně
dočasně přerušit. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit veškeré provedené práce, služby a
dodávky provedené na zakázce.

1.4

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je provozovna spol. 7U s.r.o., Komunardů 46, 170 00 Praha 7.

1.5

Předpokládaná cena

Předpokládaná cena bez DPH: 1 800 000 Kč bez DPH

2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy / názvem a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby
oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem části veřejné zakázky
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„NEOTEVÍRAT – VZMR Pořízení nového užitkového vozidla – univerzální kompaktní nosič
nástaveb.“ Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
2.2

Nabídky se podávají nejpozději do 24. 5. 2022 do 10:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o.,
Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese
Po – Čt v době od 8:30 do 15:30 hodin v Pátek od 8:30 do 12:00 hodin. U jiného typu doručení
rozhoduje čas kdy nabídka dorazí na výše uvedenou provozovnu.

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoby oprávněné jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné zastupovat
uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2.5

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

2.6

Uchazeč předloží nabídku v originále. Výtisk musí být řádně čitelný, bez škrtů a přepisů.

2.8

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky do 31. 8. 2022

2.9

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při jednání se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.

2.10

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační
údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná
nabídková cena, dále datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije
přílohu č. 1. Uchazeč vyplňuje žlutě označené pasáže.
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým
budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.
c) všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního
orgánu společnosti, kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k
dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti.
d) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v kapitole č. 3 zadávací
dokumentace
e) nabídková cena v členění dle kapitoly 4. Zadávací dokumentace
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f) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, dle kapitoly 4., zadávací dokumentaceuchazeč vyplňuje žlutě označené pasáže.
g) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 3)
2.11

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy e-mailem. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet
dnem doručení e-mailu a činí 5 kalendářních dnů. Pro dotazy používejte e-mail
trnka@7usro.cz.

3. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
3.1

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů
- technických kvalifikačních předpokladů

3.2

Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této
zadávací dokumentace.
3.3

Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů,
b) který není v likvidaci,
c) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
3.3.2 Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže základní kvalifikační předpoklady dle písm. a) – c) čestným
prohlášením, a to originálem podepsaným oprávněnou osobou uchazeče. Čestné prohlášení je dáno
přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek.
3.4

Profesní kvalifikační předpoklady u veřejné zakázky

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, ne starší než 90 dnů (postačí prostá kopie),
- platný živnostenský list se živností odpovídající předmětu veřejné zakázky (postačí prostá kopie),
3.5

Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který doloží:
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Seznam alespoň 2 významných zakázek s obdobným předmětem plnění realizovaných dodavatelem v
posledních dvou letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Tento seznam bude obsahovat údaje
o názvu zadavatele, název zakázky, místo a termín plnění.
3.6
Doklady prokazující splnění kvalifikace je nutné předložit v originále či prosté kopii. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v úředním
překladu. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
3.7
Uchazeč je oprávněn, předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů plně
nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních předpokladů. Tento
výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce.
3.8
V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel
povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů.
3.9
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň
povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
3.10 Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu
nebo, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1

Podrobná specifikace požadovaného plnění:

1. Vozidlo (nové – nepoužívané):
a) Maximální celková hmotnost vozidla do 3000,- Kg, brutto Vozidlo kategorie , která umožňuje
v případě plného zatížení obsluhu s ŘO sk. B
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
b) Kompaktní rozměry vozidla, které umožňují provoz v husté zástavbě, maximální rozměry
vozidla včetně osazených nástaveb: šíře 1100 mm délka 3300 mm, výška 2000 mm
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
c) Vnější poloměr otáčení maximálně 2100 mm
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
d) V případě, že půjde o stroj s elektrickým pohonem, musí vydržet nepřetržitě (na jedno nabití)
v provozu po dobu alespoň 6 hodin se zapnutými nástavbami (čerpadlo, mycí lišta).
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Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
políčko zůstane prázdné.

*Pokud nejde o elektromobil,

2. Nástavby vozidla
a) Nádrž na čistou vodu (cisterna) určenou pro předkrop minimálně 500l, s příslušenstvím:
a. Čerpadlo min. 60l/min se schopností být neustále v provozu po dobu 6 hodin
b. odstavné nohy na cisternu
Součástí dodávky musí být příslušenství pro montáž a demontáž nástavby v areálu firmy.
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
b) Odmetací (válcový) kartáč na sníh včetně příslušenství pro montáž a demontáž v areálu firmy
bez nutnosti použití speciálních nástrojů a asistence servisního technika. (dodání tohoto dílu
může být posunuto na říjen 2022)
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
c) Zařízení pro automatizovaný posyp chodníku s násypkou pro posypový materiál a rozmetadlem,
které je schopno pokrýt koridor široký 1,5 m. Včetně příslušenství pro montáž a demontáž
v areálu firmy bez nutnosti použití speciálních nástrojů a asistence servisního technika.
Dodávku požadujeme včetně odstavného stojanu. (dodání tohoto dílu může být posunuto na
říjen 2022)
☐
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
3. Servisní podmínky
a) vzdálenost servisní dílny do 25 km (tolerance 5 km dle google maps – nejkratší trasa) od
provozovny společnosti 7U s.r.o., Komunardů 46, Praha 7
***sem doplnit adresu dílny***
b) Možnost „mobilního“ servisního zásahu menšího rozsahu (např. výměna hydraulických
hadic, oprava nefunkčních světlometů a majáků, oprava ovládacích prvků apod.) v sídle
společnosti, nebo/ v terénu
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Zadavatel požaduje splnění všech výše jmenovaných předpokladů. Uchazeč u každé položky
zaškrtne políčko a do kolonky „klikněte….a zadejte text“ zapíše uváděnou hodnotu dle technické
dokumentace nabízeného vozidla, případně uvede „splňuje“.
4.2
Zadavatel požaduje záruku na vozidlo a na veškeré příslušenství v délce minimálně 24 měsíců
bez omezení nájezdu.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v
členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH.

5.2

Nabídková cena dle bodu 5.1 bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
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5.3

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1

Provedené služby, práce a dodávky v rámci plnění veřejné zakázky budou zadavatelem hrazeny
bezhotovostní platbou v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu
skutečně realizovaného předmětu plnění. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení
faktury zadavateli

6.2

Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá vystavená faktura ponese označení
faktury a její číslo, název a sídlo Dodavatele a Zadavatele, bankovní spojení, předmět smlouvy,
fakturovanou částku vč. DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

6.3

Přílohou faktur musí být soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek, odsouhlasený
objednatelem.

6.4

Zadavatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

6.5

Zadavatel neposkytuje zálohy.

6.6

Pokud bude uchazeč v prodlení s plněním předmětu veřejné zakázky, může zadavatel
pozastavit splatnost jednotlivých faktur, až do provedení řádného plnění.

6.7

Faktura bude doručena na adresu 7u s.r.o., Komunardů 46, 170 00 Praha7.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
7.1

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.

7.2

Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena. V rámci tohoto kritéria bude
zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč. Celková nabídková cena musí být
v členění dle bodu 5.

7.4

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení,
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou
předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky,
která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

8. DALŠÍ POŽADAVKY
8.1

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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8.2

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.3

Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má v
úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech
těchto subdodavatelů a doložit písemný souhlas Subdodavatele s podílením se na zakázce.

8.4

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů
spojených s touto účastí. Uchazeči podáním nabídky nevzniká ani žádné právo na uzavření
smlouvy nebo plnění objednávky.

8.5

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy

8.6

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o nabídce.

8.7

Uchazeč vyplňuje pouze žlutě vyznačené části v textu.

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
9.1

Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady veškerá ustanovení obsažená v přiloženém návrhu
kupní smlouvy.

9.2

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k
tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek proběhne dne 24. 5. 2022 v 10:20 hod. v kanceláři jednatele spol. 7U s. r. o. na adrese
Komunardů 46, 170 00, Praha 7 – přes vjezdová vrata, podél objektu zahnout doprava do dvoru).
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za
uchazeče jednat.

SEZNAM PŘÍLOH:
1. Krycí list nabídky*
2. Čestné prohlášení *
3. Návrh kupní smlouvy *1

Dne …………………………….

Mgr. Tomáš Trnka
1

* Uchazeč vyplňuje žlutě označené pasáže.
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jednatel společnosti 7Uí s.r.o.
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Příloha č.1
Krycí list nabídky
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Podepisující osoby:

7U s.r.o.
Ortenovo nám. 12a, 170 00 Praha 7,
264 18 274
Mgr. Tomáš Trnka, jednatel spol. 7U s.r.o.

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Trnka – jednatel spol. 7U s. r. o.,
e-mail: trnka@7usro.cz, tel. 774 435 021
Uchazeč:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:
Bank.spojení:
Osoby zmocněné
k zastupování:

Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.

Název zakázky:

Pořízení nového užitkového vozidla – univerzální kompaktní nosič
nástaveb

Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.

Nabídková cena:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH:

Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.

...........……………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč)
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že:
-

-

vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V_______________ dne:____________

Podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 3

Návrh smlouvy
KUPNÍ SMLOUVA
č. 2022/7U /X
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupující:
Sídlo:
IČ:
Podepisující osoby:

7u s.r.o.
Ortenovo nám. 12a, 170 00 Praha 7,
264 18 274
Mgr. Tomáš Trnka, jednatel spol. 7U s.r.o.

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Trnka – jednatel spol. 7U s. r. o., e-mail: trnka@7usro.cz, tel.
774 435 021
(dále jen „kupující")
a
Prodávající:
Sídlo:
IČ:
Zapsaný v OR vedeném:
Podepisující osoby:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná
jednat za prodávajícího:
(dále jen „prodávající“)

Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.

Kupující a prodávající dále též jako „smluvní strany".
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva") je závazek prodávajícího dodat kupujícímu
nové užitkové vozidlo - univerzální kompaktní nosič nástaveb (dále jen „vozidlo s příslušenstvím").
Podrobná technická specifikace vozidla s příslušenstvím je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu výše uvedené vozidlo s příslušenstvím a
převést na něj vlastnické právo k němu a prodávající se zavazuje zaplatit za něho sjednanou kupní
cenu.
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3. Kupující prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy řádně seznámen se záznamy o
technickém stavu vozidla, seznámil se s obsahem technického průkazu a bylo mu umožněno, aby
se o jeho technickém stavu přesvědčil zkušební jízdou.
4. Prodávající prohlašuje, že vozidlo je v kompletním požadovaném provedení a splňuje všechny
požadavky právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v souladu se zák. č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zák. č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zák. č. 307/1999 Sb.
a dále že splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky, ve znění pozdějších předpisů.
II. Kupní cena a platební podmínky
1. Sjednaná kupní cena bez DPH činí: DOPLNIT (slovy: Klikněte sem a zadejte text. )
kupní cena bude zvýšena o DPH 21%, tj. o DOPLNIT Kč (slovy: Klikněte sem a zadejte text.)
Celková kupní cena včetně DPH tedy činí: DOPLNIT Kč (slovy:Klikněte sem a zadejte text.)
2. Kupní cena je konečná a nepřekročitelná, platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny
náklady úkonů spojených s řádným splněním předmětu smlouvy.
3. Právo na zaplacení kupní ceny vznikne prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě
plnění v souladu s touto smlouvou.
4. Ke dni předání vozidla bude vystaven daňový doklad (faktura).
5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu při převzetí zboží na základě daňového
dokladu (faktury) vytaveného prodávajícím. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení
kupujícímu. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat
veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 15 denní
lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
6. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, může prodávající uplatňovat úroky
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodávkou vozidla (kromě prodlení zapříčiněného vyšší
mocí), může kupující uplatnit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové kupní ceny vozidla, které nebylo
dodáno řádně a včas, a to za každý den prodlení.
III. Předání a převzetí vozidla
1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nejpozději do 14
týdnů od podpisu této smlouvy. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu termín předání
nejpozději 7 pracovních dnů před jeho uskutečněním.
2. Dále se smluvní strany dohodly, že místem předání bude provozovna spol. 7U s.r.o., Komunardů
46, 170 00 Praha 7.
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3. Součástí předání a převzetí vozidla s příslušenstvím bude jeho předvedení spojené se zkušební
jízdou, čímž bude provedena kontrola jeho technického stavu. O předání a převzetí vozidla s
příslušenstvím bude vyhotoven předávací protokol.
4. Prodávající se zavazuje předat společně s vozidlem s příslušenstvím tyto doklady:
• technický průkaz včetně zápisu výrobce nástavby a prohlášení o shodě
• osvědčení o technickém průkazu
• ověřenou kopii certifikátu vydaného pro daný typ vozidla autorizovanou osobou
včetně homologačních protokolů
• návod k obsluze a údržbě vozidla v českém jazyce
• návody k používání (včetně technického popisu jednotlivých zařízení) k veškeré
speciální výbavě vozidla v českém jazyce
• servisní knížku
• originální klíče od vozidla v počtu 2 ks
▪

veškerou dokumentaci k příslušenství vozidla

5. Za prodávajícího je oprávněn vozidlo předat DOPLNIT a za kupujícího je oprávněn vozidlo převzít
Vít Běhal vedoucí oddělení komunálních služeb.

IV. Záruční podmínky
1. Prodávající poskytuje objednateli záruku na předmět smlouvy vč. nástaveb a příslušenství v trvání
24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost
předmětu smlouvy.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání vozidla s příslušenstvím. Doba záruky se prodlouží o
dobu uplatnění oprávněné reklamace do odstranění vady nebo výměny vadného dílu za perfektní.
Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady budou odstraněny
bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud doba odstraňování
reklamovaných vad pravděpodobně přesáhne 5 kalendářních dnů, je prodávající povinen kupujícímu
vypůjčit náhradní vozidlo/komponenty/nástavby, a to po dobu celé opravy reklamované vady.
3. Nezapočne-li prodávající s odstraněním oprávněně reklamované vady ani do dvaceti pracovních
dní po obdržení reklamace kupujícího, je tento oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně
způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí prodávající kupujícímu v plné výši.
4. Záruka se neposkytuje na části vozidla bezprostředně poškozené havárií nebo vyšší mocí, na
nesprávný postup používání v rozporu s návodem k používání a údržbě a na provedené technické
změny bez souhlasu prodávajícího nebo výrobce.
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5. Záruka zaniká uplynutím nebo překročením rozsahu záruk, anebo dojde-li ze strany kupujícího
k porušení podmínek, za které prodávající nezodpovídá a byly prokazatelně způsobeny nedbalostí či
zanedbáním kupujícího.
6. Vlastnické právo a nebezpečí škody za vozidlo přechází na kupujícího okamžikem předání vozidla
kupujícímu v místě plnění.

V. Záruční a pozáruční servis
1. Prodávající se kupujícímu zavazuje zabezpečit na dodaný předmět plnění záruční i pozáruční
servis, a to u autorizovaných servisů případně ve svém sídle nebo v některé ze svých provozoven
nebo v terénu (v provozovně kupujícího). Prodávající určí intervaly garančních kontrol a tyto písemně
sdělí kupujícímu při předání předmětu koupě.
2. Provádění garančních prohlídek v záruční době je podmínkou pro uznání záruk.
3. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem
vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

V. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými průběžně číslovanými dodatky.
3. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně
a písemnost je zaslána v listinné podobě poskytovatelem poštovních služeb doporučeně na poslední
známou adresu účastníka, který si ji nepřevezme, považuje se den, kdy je písemnost vrácena
odesílateli, za den jejího doručení adresátovi.
4. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně
a písemnost je zaslána v elektronické podobě do datové schránky druhého účastníka, který se do
datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky,
považuje se poslední den této lhůty za den jejího doručení adresátovi.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech všechny s platností originálu, z nichž prodávající
obdrží jedno a kupující dvě její vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. (dále jen „zákon o registru smluv“) Smluvní strany
výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí 7U
s.r.o. do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném
uveřejnění v registru smluv informovat. Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které

15

nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravená se řídí platnými právními předpisy České
republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují
svými podpisy.

V Praze dne:Klikněte sem a zadejte datum.

V Praze dne
Kupující:

Prodávající:

….…………………………….

………………….……….………

Mgr. Tomáš Trnka,
jednatel

Jméno a funkce
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Příloha č. 1
Podrobná specifikace požadovaného plnění

1.Vozidlo (nové - nepoužívané):
•
•
•
•

Maximální celková hmotnost vozidla do 3000,- Kg, brutto. Vozidlo kategorie, která umožňuje
v případě plného zatížení obsluhu s ŘO sk. B
Kompaktní rozměry vozidla, které umožňují provoz v husté zástavbě, maximální rozměry
vozidla včetně osazených nástaveb: šíře 1100 mm délka 3300 mm, výška 2000 mm
Vnější poloměr otáčení maximálně 2100 mm
V případě, že jde o stroj s elektrickým pohonem, musí vydržet nepřetržitě (na jedno nabití)
v provozu po dobu alespoň 6 hodin se zapnutými nástavbami (rotační kartáče, sací turbína)

2.Nástavby vozidla
•

•
•

Nádrž na čistou vodu (cisterna) určenou pro předkrop minimálně 500l, s příslušenstvím:
o Čerpadlo min. 60l/min se schopností být neustále v provozu po dobu 6 hodin
o odstavné nohy na cisternu
o Součástí dodávky musí být příslušenství pro montáž a demontáž nástavby v areálu
firmy.
Odmetací (válcový) kartáč na sníh včetně příslušenství pro montáž a demontáž v areálu firmy
bez nutnosti použití speciálních nástrojů a asistence servisního technika.
Zařízení pro automatizovaný posyp chodníku s násypkou pro posypový materiál a
rozmetadlem, které je schopno pokrýt koridor široký 1,5 m. Včetně příslušenství pro montáž
a demontáž v areálu firmy bez nutnosti použití speciálních nástrojů a asistence servisního
technika. Dodávku požadujeme včetně odstavného stojanu.

3.Servisní podmínky
•
•

Vzdálenost servisní dílny do 25 km od provozovny společnosti 7U s.r.o., Komunardů 46,
Praha 7
Možnost „mobilního“ servisního zásahu menšího rozsahu (např. výměna hydraulických
hadic, oprava nefunkčních světlometů a majáků, oprava ovládacích prvků apod.) v sídle
společnosti, nebo/ v terénu
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