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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Na dodávku víceúčelového komunálního vozidla 

s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací 

 

 
podle § 12 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném znění) - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti 
zákona  

 
1. Zadavatel 

 Název:               Město Horažďovice 

Sídlo:   Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

Zastoupené:  Ing. Michaelem Formanem, starostou města  

Bankovní spojení: ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27 – 821898399/0800  

IČ, DIČ  00255513, CZ00255513    

2. Všeobecné podmínky  
  
 2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, 

neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její 
podmínky. 

 2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávaný rozsah. 
 2.3. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za 

vypracování nabídky. 
 2.4. Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro 
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 
v souladu s § 44 odst. 11 zákona. 

3. Předmět veřejné zakázky  

 3.1. Předmětem poptávky je dodávka víceúčelového komunálního vozidla 
s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací:  
 
- motor vznětový vodou chlazený o objemu 2000 - 2400 cm3 bez turbodmychadla. 
- mechanická převodovka min. 5+1 s redukcí. 
- přístup k motoru odklopením kabiny vpřed. 

- pohon všech kol – 4x4 vypínatelný z místa řidiče. 
- výkon stroje – max. 50 KW. 
- posilovač řízení. 
- maximální pojezdová rychlost  50 - 100 km/h. 

- minimální pracovní rychlost od 1 km/hod. 

- pracovní reflektory – min. 2x vpředu. 



- rozvor max. 225 cm. 

- šířka 148 – 153 cm. 

- vozidlo osazeno koly se zimním vzorkem. 

- výška do 220 cm (z důvodu omezeného průjezdu). 

- 3 - stranný sklápěč. 

- oranžový maják. 

- 3 - místná kabina. 

- zadní náprava s dvoj montáží kol. 

- světlá výška vozu min. 190 mm. 

- odpružení obou náprav listovými pery nebo pružinou. 

- rezervní pneumatika na disku. 

- čelní hydraulický závěs s vývody hydrauliky. 

- konstrukce vozidla musí umožňovat současné použití čelní šípové radlice a 

sypače inertního materiálu na korbě. 

- základní záruční doba v trvání min. 12 měsíců. 

- technické vybavení pro provoz na pozemních komunikacích + dokumentace 

potřebná pro vydání RZ v kategorii SPECIÁLNÍ STROJ o celkové hmotnosti 3,5 t. 

- šípová radlice s možností uzamknutí otočných křídel, v pracovní poloze o stejné 

šíři jako vozidlo. 

- sypač inertního materiálu o objemu 1 m3 se šnekovým dopravníkem a talířovým 

rozmetadlem a pracovním světlem osvětlující rozmetací talíř. 

- tažné zařízení min. 1.  t  –  koule ISO 50. 

 

 3.2. Rozsah plnění je specifikován touto zadávací dokumentací včetně obchodních 

podmínek a ostatních podmínek zadavatele. 

 3.3. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 1.800.000 Kč bez DPH.  

4. Obchodní podmínky  

 4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které 

jsou v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy (příloha č 3). 

5. Doba a místo plnění 
  
 5.1. Předpokládaná doba plnění do 30. července 2016  

 5.2. Místem plnění Žižkova 1010, Horažďovice 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 
  
 6.1 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – příloha k doplnění 

 6.2. Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list nebo výpis z živnostenského 

rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR).  

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
  
 7.1. - Uchazeč doloží nabídkovou cenu za předmět plnění položkovým rozpočtem v členění 

dle bodu 3.1.  

 7.2. Předložená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou 



předmětu plnění včetně dopravy do areálu TS na adresu Žižkova 1010 Horažďovice a 

bude cenou maximální.  

8. Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky  
  
 8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná oprávněným 

zástupcem uchazeče. 

 8.2. Nabídka bude obsahovat  

  a) krycí list veřejné zakázky - v přiloženém tiskopisu (příloha č1.) uchazeč doplní 

veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou, 

  b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy, 

  c) Vyplněný návrh smlouvy předložený uchazeči dle podmínek uvedených v čl. 4 této 

výzvy, který bude podepsán oprávněnou osobou, 

  d) 

e) 

nabídkový položkový rozpočet – dle čl. 7 této výzvy 
 
seznam nejbližších servisních středisek 

  f) záruční podmínky a jejich popis 

 
 8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

9. Způsob a lhůta pro podání nabídek 

 9.1. Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem 

uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT“ – „víceúčelové komunální vozidlo 

s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací„ na adresu zadavatele nebo osobně 

na podatelnu Městského úřadu Horažďovice. 

 9.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 04. 2016 ve 12:00 hod. 

10. Způsob hodnocení nabídek 
  
 10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 

rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude 

hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 

  
 11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje 

okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek 

12. Zadávací dokumentace 

 12.1. Zadávací dokumentace obsahuje: 

   - tuto výzvu 

  - příloha č 1. - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem 



  - příloha č 2.   - formulář čestného prohlášení – k doplnění 

  - příloha č.3.  - návrh smlouvy – k doplnění 

 12.2. Zadávací dokumentaci lze písemně vyžádat u kontaktní osoby. Dokumentace bude 

odeslána nejpozději 3 pracovní den následující po doručení žádosti. 

13. Kontaktní osoba 

 13.1. Kontaktní osoba: Petr Hejlík 

tel. 371 430 642,  e-mail: hejlik@muhorazdovice.cz 

 

V Horažďovicích dne: 31. 03. 2016  

         Ing. Michael Forman  

                  Starosta 

          v. r. 

 

 

 

 

  



Město Horažďovice 

K R Y C Í    L I S T 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  
 

Na dodávku víceúčelového komunálního vozidla 

s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací 

 

Vyplní uchazeč a podepíše osoba, jenž je za organizaci oprávněna jednat. 

 

I. Obchodní jméno, sídlo, IČ  ............................................................................................ 

 ............................................................................................ 

 ............................................................................................ 

 ............................................................................................ 

 
 

II. Nabídková cena v Kč  

 

 

Celková základní cena 

  

Kč 

 

Daň z přidané hodnoty 

  

Kč 

 

CELKOVÁ CENA včetně DPH 

  

Kč 

 

III. Kvalifikace dodavatele 

- doklad o oprávnění k podnikání 
- čestné prohlášení 

 

IV. Návrh smlouvy o dílo 

         - předložený návrh smlouvy vč. podpisu oprávněné osoby 



Město Horažďovice 

 

V. Oceněný položkový rozpočet  

 

VI. Ostatní přílohy 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

VII. Prohlášení  
Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje v nabídce jsou pravdivé, že jsme se seznámili 

s podmínkami výzvy a vyjasnili jsme si sporná ustanovení, nejasnosti, a že podmínky výzvy a 
zadávací dokumentace respektujeme. 
 
Místo:  

Datum:                        

 

 

Podpis: 



NÁZEV AKCE:  

 

„Dodávka víceúčelového komunálního vozidla 

s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací“ 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně dle § 53 odst. (1), písm. a) až k)  

zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách 

 

Jako statutární zástupce  

 

společnosti................................................................................................................................... 

 

se sídlem v ...................................................................................., IČ ...................................... 

 

prohlašuji, že nikdo: 

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 



jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

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

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

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu 
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 

uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu. 

 

 

 

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

 

Titul, jméno, příjmení, funkce odpovědného zástupce dodavatele, pokud jde o osobu odlišnou od 

statutárního orgánu či člena statutárního orgánu 

Vlastnoruční podpis 

 



 

 

 

 

Kupní smlouva 

Dle ustanovení § 2079 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
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Smluvní strany 

 

Kupující   - Město Horažďovice 

Sídlo   - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

IČ    - 00255513 

DIČ    - CZ00255513 

Bankovní spojení  - ČS a.s. Klatovy 

Číslo účtu   - 27-0821898399/0800 

Zastoupen   -Ing. Michaelem Formanem - starostou města 

 

a 

 

Prodávající   -…………………………………………… 

Sídlo   -…………………………………………… 

IČ    -…………………………………………… 

DIČ    -…………………………………………… 

Bankovní spojení  -…………………………………………… 

Číslo účtu   -…………………………………………… 

Zastoupen   -…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Účel smlouvy 

Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k předmětu 

plnění uvedenému v čl. 2. Smlouvy z prodávajícího na kupujícího. 

 

2. Předmět plnění 

Předmětem plnění je dodávka nového víceúčelového komunálního vozidla s příslušenstvím pro zimní 

údržbu komunikací pro Město Horažďovice s vybavením a technickými parametry, stanovenými 

v technických podmínkách, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, kterou vypracuje dodavatel stroje 

podle parametrů uvedených v bodě  3.1.  výzvy. Jedná se o vozidlo typového označení: 

……………………………………………….(dále jen „předmět plnění“) 

 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. - Zahájení plnění: ………………………. (den podpisu smlouvy max. 20 dní od ukončení VŘ) 

3.2. - Dokončení plnění: prodávající dodá předmět plnění do místa plnění nejpozději do 30. července 

2016. Předmět plnění je dodán okamžikem podpisu Předávacího protokolu. 

3.3 - Předání předmětu plnění: Prodávající předá písemným předávacím protokolem předmět plnění 

kupujícímu v místě plnění. Při předání uvede prodávající předmět plnění do provozu a provede 

zaškolení obsluhy k jeho provozu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy a normami v rozsahu 

zaškolení min. 3 pracovníků. Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů předem, 

kdy bude předmět plnění připraven k předání. Kupující je povinen v tomto termínu zahájit přejímací 

řízení. V případě, že předmět plnění bude vykazovat vady, prodávající je povinen na vlastní náklady 

provést jejich odstranění a opětovně zahájit přejímací řízení. V tomto případě platí ujednání ohledně 

povinnosti úhrady smluvní pokuty za nedodržení termínu dodávky. 

Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému provozování předmětu 

plnění. Minimálně doloží prodávající tyto doklady: 

- písemné prohlášení o tom, že vozidlo odpovídá požadavkům kupujícího a všem příslušným právním 

předpisům, normám a standardům a že není zatíženo žádnými právy třetích osob a netrpí ani jinými 

právními či jinými vadami. 

- písemné prohlášení o tom, že veškeré součásti zboží a veškerá technická zařízeni byly použity 

v souladu s pokyny jejich výrobců. 

- písemné prohlášení o tom, že prodávající provedl všechny testy a kontroly v souladu s příslušnými 

ČSN a dalšími předpisy. 

- technickou dokumentaci vozidla a příslušenství v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě. 

- záruční listy technických zařízení 

- doklady o shodě zboží 

- doklad o splnění emisních limitů 

- záruční a servisní knížku 

 

4. Cena předmětu plnění 

Cena předmětu plnění je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne ………… a dohodou 

smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí: 

 - ……………………… Kč celkem bez   DPH 

 - ……………………… Kč   DPH (21%) 

 - ……………………… Kč celkem včetně  DPH 



Cena předmětu plnění obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému splnění předmětu plnění, tedy 

dodávku předmětu plnění (vozidla) a jeho uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. 

 

5. Platební podmínky 

Cena za předmět plnění bude uhrazena prodávajícímu v plné výši po podpisu předávacího protokolu 

kupujícím a prodávajícím na základě doručené faktury. 

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené 

náležitosti, kupující je oprávněný vrátit ji prodávajícímu na doplnění. Prodávající je povinen předložit 

kupujícímu fakturu v 1 originále. 

Kupující neposkytuje zálohy. 

Kupující je oprávněn započíst oproti faktuře prodávajícího svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, 

eventuálně nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu. 

Úhrada bude prováděna v české měně. 

 

6. Podmínky překročení kupní ceny 

Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění. 

Tato změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě. 

 

7. Smluvní pokuty 

7.1. -  Jestliže prodávající odevzdá předmět plnění po termínu uvedeném v čl. 3 této smlouvy, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.2. – Jestliže prodávající nezačne s odstraňováním vad zboží, které se vyskytly v záruční lhůtě, 

v termínu nejpozději do 3 pracovních dní od telefonické nebo písemné výzvy kupujícího, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.3. – Jestliže prodávající neodstraní v termínu do 10 pracovních dní od výzvy kupujícího vadu, která 

se vyskytla v záruční lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

7.4. – Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen prodávajícímu uhradit za 

každý započatý kalendářní den prodlení úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Dnem splnění 

platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu kupujícího. 

7.5. – Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny 

podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení. 

 

8. Nabytí vlastnického práva, předání předmětu plnění 

O předání předmětu plnění bude sepsán Předávací protokol podepsaný oběma stranami. 

Kupující se stává vlastníkem zboží podpisem protokolu o předání, převzetí a zaplacením celkové 

kupní ceny. Okamžikem předání přechází na kupujícího též nebezpečí škody předmětu plnění. 

Kupující je povinen v rámci převzetí předmětu plnění zkontrolovat jakost předmětu plnění. 

 

9. Záruky 

9.1. – Celková doba záruky za předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy činí …….. měsíců. 

9.2. – Prodávající přejímá závazek, že předmět plnění specifikovaný v čl. 2 Smlouvy a technických 

podmínkách (příloha č. 1 této smlouvy) bude po dobu …….. měsíců plně způsobilý řádnému užívání 



dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu odpovídá 

dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. 

Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího 

protokolu. 

Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. Pověřeného (autorizovaného) servisu. 

Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad, včetně nákladů na dopravné (např:  převoz 

stroje do servisu a zpět) jsou poskytovány prodávajícím kupujícímu bezplatně. 

Opravy a prodej ND zajišťuje v plné míře prodávající. 

V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek 

prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu 

předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě). 

 

10. Záruční a pozáruční servis 

Prodávající zaručuje tyto minimální požadavky, týkající se záručního servisu: 

- dodání náhradního stroje s obdobnými technickými parametry v případě jeho poruchy do místa 

plnění a bezplatné ponechání náhradního stroje po celou dobu nepoužitelnosti vlastního stroje 

v případě, že vlastní stroj nebude opraven v termínu uvedeném níže 

- dostupnost servisu po nahlášení vady či poruchy: prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění 

vady díla nejpozději následující pracovní den poté, co kupující oznámil prodávajícímu vadu díla 

- bezplatné provedení servisní prohlídky v době záruky 

- místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. Pověřeného (autorizovaného) servisu v 

……………………………. 

- práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej 

ND zajišťuje v plné míře prodávající 

-cena za práci po záruce (pozáruční servis) je stanovena na …………. Kč/hodinu práce. 

 

V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek 

prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu 

předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě). 

 

11. Odstoupení od smlouvy 

Kupující může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

- zpoždění s předáním předmětu koupě delší než 15 dnů 

- dodání předmětu koupě s vadou, nebo v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo jinými závaznými 

předpisy a normami 

- kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na 

jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení v průběhu platnosti kupní smlouvy, do okamžiku 

podpisu protokolu o předání a převzetí. V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku a 

kupující není povinen hradit prodávajícímu jakoukoliv cenu za již vyrobenou část díla i případně za 

dílo celé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

 

 

 



12. Závěrečná ustanovení 

12.1. – Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, 

činí smluvní strany prorogační ujednání a stanovují místně příslušným soudem k řešení sporů obecný 

soud kupujícího. 

12.2. – Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho 

bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti apod. 

12.3. – Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické 

poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího 

po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy 

vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat. 

12.4. – Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny 

oběma stranami. 

12.5. – Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je vyhotovena ve 

čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu. 

12.6. – Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

13. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a 

schválen …… Radou města Horažďovice dne ………… 2015 

 

 

V Horažďovicích dne ………………………….. 

 

Za kupujícího:                    Za prodávajícího: 

 

 

……………………………………………………………………         …………………………………………………………………… 

Ing. Michael Forman, starosta města    

 

Přílohy: 

Č. 1 – technické podmínky víceúčelového komunálního vozidla s příslušenstvím pro zimní údržbu 

komunikací – minimální rozsah + další neuvedené parametry 

 


