Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace,
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov,
tel:412338122, e-mail:reditel@domovseverka.cz

Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího: VZ-257/2017

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Prodávající:
Název/Jméno:
FEDERAL CARS spol.s.r.o.
Sídlo/Bydliště:
Doubská 424, 463 12 Liberec
Zastoupený:
Tomáš Starý - jednatel
IČ/Datum narození:
00671843
DIČ:
CZ00671843
Bank. spojení:
2233445552/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Radek Rulec
E-mail/telefon:
rrulec@federalcars,cz , 724016962,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 104, pod sp. zn. C 104,
(výpis z obchodního rejstříku prodávajícího tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě).
(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Název/Jméno:
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Sídlo:
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov
Zastoupený:
Ing. Pavel Maleček - ředitel
IČ:
472 74 468
DIČ:
Bank. spojení:
924186319/0800
Zástupce pro věcná jednání: Jiří Kadeřávek
E-mail/telefon:
techik@domovseverka.cz , 606292445
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU:

strana 1 / 5

I.
Předmět smlouvy a koupě
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné
zakázky „AUTO 2017“, VZ-257/2017, (dále jako „předmět koupě“) za podmínek dále
sjednaných v této smlouvě, popř. dalších dokumentech, na které se tato smlouva
odkazuje.
2. Přesná specifikace předmětu koupě: Dle nabídky ze dne 18.04.2017.
Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady, které se k němu vztahují a jsou
potřebné k jeho převzetí a užívání.
3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě včetně dokladů, které se
k němu vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že
předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
4. Předmět koupě je určen pro účely: Dopravy.
II.
Doba a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do 31.07.2017.
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo: Federal Cars, spol.s.r.o., Doubská 424, 463 12
Liberec.
III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena se rovná ceně plnění veřejné zakázky „AUTO 2017“ uvedené v nabídce
prodávajícího ze dne 18.04.2017.
2. Kupní cena je ujednána dohodou smluvních stran. Kupní cena s DPH je stanovena jako
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací
koupě. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Prodávající není oprávněn
žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu.
3. Kupní cena bude zaplacena kupujícím na základě vystaveného daňového dokladu –
faktury (dále i jako „faktura“), kterou je prodávající oprávněn vystavit až po odevzdání a
převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o odevzdání a
převzetí předmětu koupě (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.
4. Daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat kromě čísla smlouvy a
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury kupujícímu, také náležitosti
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435
občanského zákoníku, a bude kupujícímu doručen v listinné podobě, popř. výjimečně
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené
náležitosti, kupující není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, kupující fakturu vrátí
zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového
dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
5. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn
dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího.
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6. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro
vystavení a placení faktury.
IV.
Splnění závazku (dodání předmětu koupě)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě
1. Ke splnění závazku prodávajícího dojde odevzdáním předmětu koupě kupujícímu v místě
plnění, převzetím kupujícím a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními
stranami. Předmět koupě není odevzdáván a přebírán po částech.
2. Při přebírání předmětu koupě je kupující povinen předmět koupě prohlédnout nebo zařídit
jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. V případě, že předmět koupě je dodáván
v obvyklém originálním obalu, je kupující povinen předmět koupě prohlédnout podle
možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a taktéž je
povinen se přesvědčit o jeho vlastnostech, kompletnosti a množství.
3. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na
kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1. tohoto článku.
4. Pokud předmět koupě obsahuje jakékoliv vady, má kupující právo odmítnout jeho
převzetí. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad, v rámci něhož má
kupující právo:
a) dohodnout se s prodávajícím na způsobu a termínu pro odstranění vad. Bez
ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad se prodávající dostává do
prodlení se splněním povinnosti splnit svůj závazek řádně a včas prvním dnem
následujícím po uplynutí doby plnění dle článku. II odst. 1.,
b) odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení se považuje za účinné buď podpisem
prodávajícího na Zápisu, nebo v případě, že jej prodávající podepsat odmítne, dnem,
kdy Zápis dojde prodávajícímu.
V.
Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost
1. Předmět koupě má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část ve výši odpovídající odhadem
přiměřeně právu kupujícího na slevu z kupní ceny z důvodu vadného plnění. Nedostává
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit kupní cenu ohledně zadržované
kupní ceny nebo její části.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě bude po dobu
záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí bezvadného předmětu koupě.
Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá prodávající za vady
předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím.
5. Vady předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím a vady, na něž se
vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u
prodávajícího písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je kupující povinen
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1věty druhé
občanského zákoníku má kupující vůči prodávajícímu podle své volby tato práva
z odpovědnosti za vady a za jakost :
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a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad dodáním nového předmětu koupě
bez vady, pokud předmět koupě vykazuje podstatné vady bránící v užívání,
b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu koupě,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad dodáním nového
předmětu koupě nebo opravou předmětu koupě platí, že prodávající je povinen vady
odstranit nejpozději do 10 dnů.
7.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy nebo pokud kupující volbu práva
dle odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má kupující vůči prodávajícímu tato práva
z odpovědnosti za vady a za jakost:
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad platí, že prodávající je
povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů.

8.

Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní
prodávající nebo kupující sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že prodávající je
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.

9.

Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

10. Uplatněním práv dle odst. 6 a 7 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné
sankce.
11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 a 7 tohoto článku, je kupující oprávněn uhradit ze
zadržené kupní ceny nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.
VI.
Porušení smluvních povinností
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 1 %
z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Kupující má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1. Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Pavel Maleček,ředitel.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 paré s platností originálu, přičemž kupující obdrží 1
vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána prodávajícímu na e-mail: rrulec@federalcars.cz.
VIII.
Podpisy smluvních stran
1.

Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti,
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Liberci dne

V Jiříkově dne

Tomáš Starý

Ing. Pavel Maleček

…………………………………………….
Prodávající

………………………………………………
Kupující
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Domov Severka Jiříkov,příspěvková organizace,
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ:47274468,
te.l: 412338122, email:reditel@domovseverka.cz

Adresát
…
adresa
PSČ město
Datum:
Evidenční číslo:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

29.03.2017
1/2017
VZ-257/2017Jiří Kadeřávek/606292445
technik@domovseverka.cz

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s
názvem „ Auto 2017“
Vážený dodavateli,
v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) , Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „ Auto
2017“. Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních

2.

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Ing. Pavel Maleček, ředitel
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov
472 74 468
Jiří Kadeřávek, tel.: +420 606 292 445,
e-mail: technik@domovseverka.cz
Ing. Pavel Maleček, tel.+420 412 337 005
e-mail: reditel@domovseverka.cz

Zahájení výběrového řízení:
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 29.03.2017 odesláním výzvy vybraným
dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.
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3.

Předmět nabídky:
- 5-ti místný osobní automobil, bílé barvy,
- celková délka min. 4300 mm,
- výška karosérie min. 1800 mm,
- objem zavazadlového prostoru min. 600 l,
- motor o zdvihovém objemu min. 1400 cm3,
- výkon motoru min. 66kW/90k,
- palivo nafta,
- manuální 5-ti stupňová převodovka,
- klimatizace,
- tempomat,
- min. zadní parkovací asistent,
- boční airbagy řidiče a spolujezdce,
- automatické rozsvícení světel,
- centrální zamykání,
- plnohodnotné rezervní kolo,
- boční posuvné dveře vpravo a vlevo,
- zadní(páté) dveře výklopné,
- 3 sedadla v 2.řadě o stejné velikosti,
- povinná výbava vozidla.
Předpokládaná hodnota této zakázky, která je zároveň nejvýše přípustná a
nepřekročitelná činí 400 000,-Kč s DPH.

Kód CPV: 34115200-8
4.

Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: od 18.04.2017 do 31.07.2017
Místo plnění: Domov Severka Jiříkov,příspěvková organizace,Filipovská 582/20,407 53
Jiříkov.

5.

Podmínky prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázat:
 Základní způsobilost
– analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového
řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem
– účastník výběrového řízení prokáže formou čestného prohlášení, že nemá
vůči zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky
 Profesní způsobilost
– analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence,
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pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
– analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník
výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují, a to
– živnostenské oprávnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 3 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle části jedenácté, hlavy II zákona, ne staršího než 3
měsíce.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části dvanácté
zákona ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
dodavatele v rozsahu v něm uvedených údajů
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavateli) nebo v případě
společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii,
v českém nebo slovenském jazyce.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
mohou být z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace
postupovat analogickým postupem, jako dle zákona, včetně možnosti objasnění nebo
doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
6.

Hodnocení nabídek:
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle
- nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně
DPH .
Popis způsobu hodnocení:
Účastník nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (s DPH) od nabídky s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou.
V případě shodných nabídkových cen uchazečů na 1. – 4. místě rozhodne o pořadí
náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.
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7.

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

8.

Obchodní podmínky:
 Termín splatnosti 21 dnů. Fakturace na základě oboustranně odsouhlaseného
předávacího protokolu.

9.

Lhůta pro podání nabídky: do 18.04.2017 do 13:00 hodin

10.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé doručit písemně, to je v listinné
podobě, nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 výzvy v termínu
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem známým
dodavatelům v co nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11.

Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele:
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a
technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není
možné. Zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se
nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena
účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka,
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení
nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný
pověřovací dokument. Uvedené doklady účastník předloží v originálním
vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo
slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů
a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti
manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými
podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).
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Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat
nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení
účastníka potvrzené u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude
potvrzené statutárním orgánem účastníka dle způsobu podepisování za společnost
zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního
orgánu účastníka, které stanoví celkový počet listů v nabídce.
Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním :
a) krycí list,
b) obsah nabídky,
c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
d) vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,
e) čestné prohlášení o počtu listů.
Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou
též započteny v číslování listů nabídky.
Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.
Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou
(poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci .
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
12.

Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením
názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením
„ NABÍDKA ev.č. VZ-257/2017 - „ Auto 2017“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.
Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která
provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to:
pondělí až pátek od 7.00 do 13.00 hod. do podatelny na níže uvedené adrese.
Účastníci mohou též podat nabídku poštou, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního předpisu, na adresu zadavatele:
Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace
Filipovská 582/20
407 53 Jiříkov.

13.

Práva zadavatele :
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Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah,
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním
nabídky vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo výběrové řízení
do doby uzavření smlouvy zrušit.
S pozdravem

Ing. Pavel Maleček
ředitel

Přílohy
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 5 této výzvy
Příloha č. 3 – Vzor ČP o neexistenci splatných nedoplatků
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