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Zadávací dokumentace  

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon) s názvem 
 

„ Dodávka automobilu“ 
 

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů.  
Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude zadavatel posuzo-
vat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
Obsah zadávací dokumentace: 

1. Údaje o zadavateli 
2. Předmět veřejné zakázky 
3. Kvalifikace dodavatelů  
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
5. Hodnotící kritéria 
6. Platební podmínky 
7. Obchodní podmínky                              
8. Podání nabídky-forma, obsah, členění     
9. Další zadávací podmínky 
 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: 
1. Krycí list nabídky – příloha č. 1 
2. Návrh kupní smlouvy – příloha č. 2 

 
1. Zadavatel: 

 Univerzita Pardubice 
 Studentská 95, 532 10 Pardubice 
 Jednající jménem: Ing. Milana Bukače, kvestora 

             IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
             Kontaktní osoba: Ing. Irena Seinerová 
             tel:+420 466 036 745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobního automobilu pro Uni-
verzitu Pardubice dle technické specifikace uvedené v části 2. 2. této dokumentace.   
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2.2. Technické parametry 
  
Poptávaný automobil musí splňovat následující požadavky: 
  

• 5 míst 
• výkon motoru:min.125 kW, 
• brzdy – ABS, ASR 
• min. 8 airbagů, 
• maximální celková délka: 4,900 m, 
• maximální celková šířka: 1,900 m, 
• maximální celková výška: 1,500 m, 
• minimální rozvor: 2,700 m 
• minimální objem nádrže: 60 l  
• centrální zamykání s dálkovým ovladačem, 
• sada kompletních zimních pneumatik na discích, 
• náhon na přední nápravu, 
• parkovací čidla vzadu i vpředu 
• autorádio s CD přehrávačem s ovládáním na nebo pod volantem, 
• elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, 
• klimatizace s regulovatelnými vývody vzduchu i k zadním sedadlům 
• povinná výbava součástí nabídky  
• osvětlení zadních sedadel, umožňujících čtení dokumentů i při nočních jízdách 

 
 
Zadavatel požaduje zajištění servisu v sídle zadavatele – v Pardubicích. 

 
Nesplnění těchto požadavků je nesplněním požadavků zadavatele a povede k vyřazení 
uchazeče ze zadávacího řízení. 
 

2.3. Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč vč. DPH. 

 
2.4. Místo plnění:  

Místem plnění veřejné zakázky je Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice. 
 
2.5. Doba plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaný termín plnění: dodávka nejpozději do 30. 09. 2010. 
 
2. 6. Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je součástí výzvy. 
 
2.7. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Zadavatel poskytne dodatečné informace k veřejné zakázce na základě písemné žádosti (e-
mail) nejpozději do 23. 08. 2010 do 9:00 hod. 
Tyto informace budou zaslány všem osloveným uchazečům s přesným zněním dotazu. Rov-
něž budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace. 
Kontaktní osoby pro poskytnutí dodatečných informací: 
Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 



 3 

3. Požadavky na kvalifikaci 
 
3.1. Prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto: 

a) profesní kvalifikační předpoklady:  
1. splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm  
    zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán.  
2. splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních  
    právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
    prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  
 
Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 

b) technické kvalifikační předpoklady 
 
Splnění prokáže dodavatel předložením popisů a fotografií nabízeného automobilu. 
 
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadáva-
cími podmínkami. Cena bude uvedena v korunách českých v členění cena bez DPH v Kč, 
sazba DPH v % a její výše v Kč a nabídková cena včetně DPH v Kč. Nabídkovou cenu 
v požadovaném členění uvede uchazeč do návrhu smlouvy. 
Uvedená cena bude stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a bude zahrnovat veškeré 
náklady spojené s předmětem veřejné zakázky.  
Celkovou cenu vyplní dodavatel v tabulce „Krycí list nabídky“ (příloha č. 1).  
 
4. 1. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 
Cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů.  
 
5. Hodnotící kritéria 
 
5.1. Základní hodnotící kriterium a dílčí kriteria 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bude 
provedeno pomocí více kritérií, samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost 
jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. 
 
1. kritérium: celková nabídková cena – 70 %      

2. kritérium: záru ční doba na předmět plnění – 20 % 

3. kriterium: záru ční doba na povrchovou úpravu (lak) - 5% 

4. kriterium: záru ční doba na karoserii (prorezavění) – 5% 
 
5.2. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií: 
1. kritérium : celková nabídková cena – 70 %      
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH nabídnutou uchazečem za předmět 
veřejné zakázky.  
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Způsob výpočtu: 
 
 

hodnota nejvhodnější nabídky  
-------------------------------------           x 100 (bodů) 
hodnocená hodnota 
 

Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek minimální hodnotu (cena nabídky). 
Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,70 “. 
 
2. kritérium : záruční doba – 20 % 
Zadavatel bude hodnotit délku záruční lhůty v měsících, poskytnutou uchazečem na celý 
předmět veřejné zakázky.  
 
Uchazeč uvede délku záruční lhůty v měsících v nabídce. 
 
Způsob výpočtu: 
 

hodnocená hodnota 
------------------------                        x 100 (bodů) 
hodnota nejvhodnější nabídky 
 

Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek maximální hodnotu. 
Celkový počet bodů v rámci 2. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,20 “.  
 
3. kritérium : záruční doba – 5 % 
Zadavatel bude hodnotit délku záruční lhůty v měsících, poskytnutou uchazečem na povrcho-
vou úpravu (lak) nabízeného vozu.  
 
Uchazeč uvede délku záruční lhůty v měsících v nabídce. 
 
Způsob výpočtu: 
 

hodnocená hodnota 
------------------------                        x 100 (bodů) 
hodnota nejvhodnější nabídky 

 
Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek maximální hodnotu. 
Celkový počet bodů v rámci 3. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,05 “.  
 
4. kritérium : záruční doba – 5 % 
Zadavatel bude hodnotit délku záruční lhůty v měsících, poskytnutou uchazečem na karoserii 
(prorezavění).  
 
Uchazeč uvede délku záruční lhůty v měsících v nabídce. 
 
Způsob výpočtu: 
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hodnocená hodnota 
------------------------                        x 100 (bodů) 
hodnota nejvhodnější nabídky 
 

Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek maximální hodnotu. 
Celkový počet bodů v rámci 4. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů 
„ x 0,05 “.  
 
5.3. Výpočet výsledku hodnocení 
 
Součet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, 
jako nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.  
 
6. Platební podmínky: 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem na 
účet dodavatele uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury vystavené po splnění dodávky, tj. po 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí dodávky.  
 
Vlastnické právo k předmětu plnění vzniká zadavateli převzetím dodávky. 
 
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 28 zákona č. 
235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen doručit novou fakturu s novým termí-
nem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou. Platby budou probí-
hat výhradně v CZK. 
Doba splatnosti faktur je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadava-
teli. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené dodavatelem, je tento oprávněn 
účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužené částky vč. DPH za každý i započa-
tý kalendářní den. 
V případě, že dodavatel nedodrží termín plnění veřejné zakázky, uhradí zadavateli smluvní 
pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05%. 
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejího vystavení zadavatelem. 
 
7. Obchodní podmínky 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je jako příloha č. 2 návrh kupní smlouvy. 

V uvedeném vzoru doplní uchazeč chybějící údaje a tento návrh podepsaný osobou oprávně-
nou jednat jménem nebo za uchazeče vloží do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové 
stránce odpovídat údajům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. 
Návrh smlouvy je závazný, uchazeč pouze doplní požadované údaje. V případě, že návrh 
smlouvy nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče. 
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k 
podpisu určených). Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu záko-
na a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude 
ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání. 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 
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oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způso-
bem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech 
částech k podpisu určených).  
 
8. Obsah a zpracování nabídky 
8.1.  Způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v listinné formě a bude doručena v 1 originále a v 
1 kopii. Nabídka bude na titulní straně označena jako „originál“, resp. „kopie“. V případě 
rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyho-
tovení nabídky. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé strany nabídky byly očíslovány vze-
stupně a zabezpečeny proti manipulaci způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo 
části nabídky. 
Nabídka bude doručena v zabezpečené obálce, pevně uzavřené a označené názvem veřejné 
zakázky: „Dodávka automobilu“  a nápisem „NEOTVÍRAT“ , s uvedením adresy, na které 
je možné vyrozumět uchazeče, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání na-
bídek. 
 
8.2. Obsah nabídky 
Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 

1) Krycí list nabídky s vyplněnými údaji 
2) Splnění požadavků zadavatele, stanovení záručních lhůt, uvedení servisního pracoviště 
3) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3 zadávací dokumentace  
4) Návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče 

       
8.3. Místo podání nabídky 
Nabídku je možno zadavateli podat osobně do podatelny v sídle zadavatele nebo kontaktním 
osobám nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu: 
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice. 
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou: 
Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337 
Nabídka bude doručena výše uvedenou formou na adresu sídla zadavatele (pondělí – pátek od 
08:00 – 15:00 hod), poslední den v čase 08:00 – 10:00 hod. 
 
8.4. Lhůta pro podání nabídek:  
Nabídky lze podávat do 25. 08. 2010 do 10:00 hod.  
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. 
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 
 
9. Další zadávací podmínky 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, s 
výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby 

2. plnění a hodnocených skutečností. 
3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
4. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. 
6. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
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7. dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vy-
mezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a  
kvalitativně srovnatelné řešení. 

8. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.  
9. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumen-

tací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastní iniciativy.  
Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 2.7. této zadá-
vací dokumentace.  

10. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení pro nesplnění  
podmínek výběrového řízení.    

 


