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Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

Zadavatel 
Úřední název zadavatele: 
Česká společnost ornitologická 

IČO: 49629549 

Sídlo/místo podnikání: 
Na bělidle 252/34 
150 00 Praha 

Kontaktní osoba: Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz, 773 380 285 

Specifikace VZ 
Název VZ: Nákup terénního automobilu 4x4 do 3,5 t pro projekt PannonEagle Life 
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva 
Druh VZ: Dodávky (zboží) 

Specifikace základních údajů o VZ 

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy 

Ne 

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení 

Výsledkem zadávacího řízení bude 

Předmět VZ 

Uzavření jednorázové smlouvy 

Stručný popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka terénního automobilu typu pick-up 
pro provoz v rámci projektu PannonEagle Life (LIFE15 NAT/HU/000902). Zadavatel 
specifikoval technické požadavky a minimální výbavu vozidla, které musí automobil 
splňovat v příloze č. 1 této výzvy (Technická specifikace). Dodávka automobilu, která je 
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předmětem plnění této veřejné zakázky, bude vybraným uchazečem plněna na 
základě akceptované kupní smlouvy předložené zadavatelem (příloha č. 2 výzvy). 

Položky předmětu VZ 

Název Nákup terénního automobilu 4x4 do 3,5 t pro projekt PannonEagle Life 

Kód z číselníku NIPEZ 34131000-4 Pick-upy 

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV 34131000-4 Pick-upy 

 

Dělení na části 

Ne 

Předpokládaná hodnota VZ 

Předpokládaná hodnota VZ (bez DPH) 850 000,00 Kč 

Výběr postupu zadání VZ 

Výběr postupu zadání VZ VZMR: Otevřená výzva 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 
Dodavatel je povinen předmět plnění dodat do 60 dnů od účinnosti smlouvy. 

Stanovení požadavků na kvalifikaci 

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů 

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů  

 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 
 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

 

Základní způsobilost  

§ 74 odst. 1 písm. a) Ano 

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

§ 74 odst. 1 písm. b) Ano 

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

§ 74 odst. 1 písm. c) Ano 

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

§ 74 odst. 1 písm. d) Ano 
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Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

§ 74 odst. 1 písm. e) Ano 

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

Způsob prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů 

Profesní způsobilost 

čestným prohlášením 

§ 77 odst. 1 Ano 

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením 

Další specifikace Výpis z obchodního rejstříku
Způsob prokázání profesních kvalifikačních 
předpokladů 

Pravost dokladů 
Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů. Zadavatel si 
vyhrazuje právo ověřit uvedené údaje z veřejných zdrojů. 

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy 

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii NE 

Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek. 
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 15. 9. 2018 

Platební a obchodní podmínky 

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích 
podmínek) 

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh 
smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy 
především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být 
podepsán statutárním zástupcem dodavatele. 

Typ smlouvy s odkazem na § a určení kupní smlouva - § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
zákona, podle kterého se bude právní vztah občanského zákoníku 
řídit 

Způsob a doba podání nabídky 

26. 6. 2018 10:00:00 

Způsob podání nabídky 
Písemně na adresu sídla zadavatele; osobně nebo prostřednictvím pošty. Dodavatel zodpovídá za včasné doručení nabídky tak aby ji měl 
zadavatel k dispozici nejpozději do 26. 6. 2018 do 10:00 (neplatí pravidlo poštovního razítka). Pozdě doručené nabídky budou neotevřené 
vráceny dodavateli. 

Obálka s nabídkou bude zapečetěna a zřetelně označena: „Nákup terénního automobilu 4x4 – Neotvírat“ 
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Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení 

Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena 
Postup pro stanovení výsledného pořadí při 
shodě nabídek    los 

Orientace minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší 

Váha 100,00  
Způsob hodnocení na základě nejnižší s DPH 
nabídkové ceny 

 

Požadavky na zpracování a členění nabídky 

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána 
český 

Nabídka musí být podána na hlavičkovém papíru dodavatele a spolu s návrhem smlouvy podepsána statutárním zástupcem dodavatele. 

Součást nabídky bude tvořit produktový list Ano 
dodavatele 

Popis produktového listu Dodavatel předloží další technické informace o automobilu. 

Další specifikace VZ 

 

Otevírání nabídek  

Datum a čas konání otevírání nabídek 26.06.2018 10:01:00

Bude otevírání nabídek veřejné? 

 
 
 
Předložení vzorků 

 
Ano, otevírání se 
mohou účastnit 
dodavatelé, kteří 
podali nabídku 

Bude požadováno předložení vzorků? Ne 
 
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá písemně. Za písemnou komunikaci je považován i 
e-mail, přičemž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude archivována písemně. 

 

 

Přílohy 

1. technická specifikace vozidla 
2. návrh kupní smlouvy 

Zadávací řízení i přílohy lze v elektronické podobě stáhnout z webu http://www.birdlife.cz/vz-automobil-4x4/  



[Dodavatel vyplní sloupec Skutečnost a podepíše.]

Veličina Požadováno Skutečnost
Typ karosérie pick-up, double cab + hardtop nákladového prostoru
Typ motoru vznětový
Emisní norma Euro 6
Minimální výkon (kW) min.  100
Kombinovaná spotřeba max. 8,5 l/100 km
Převodovka manuální
Počet míst min. 5
světlá výška min. 225 mm
nájezdový úhel min. 27°
brodivost min. 600 mm
šířka nákladového prostoru min. 1500 mm
délka nákladového prostoru min. 1500 mm
barva nerozhoduje
záruka min. 3 roky/100 000 km
Stav (počet najetých km) nové nebo do 10 000 km
Původ vyrobeno v ČR nebo oficiální dovoz

vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka

V  …………………………          dne:   …………………………                                 …………………………………………………………….
                                                              Dodavatel
                                               Podpis oprávněné osoby

elektrické stahování předních oken

audiosystém a rádiem a bluetooth hands-free

Posilovač řízení
Antiblokavací systém (ABS)

přední mlhová světla

zásuvka 12 V v nákladovém prostoru

tmavá skla oken nákladového prostoru

gumové rohože na podlahu

vyhřívání předních sedadel

přední a zadní parkovací senzory nebo kamery

plnohodnotné rezervní kolo

látkové potahy sedadel

přepínatelný pohon 2 a všech 4 kol

nezávisle klimatizovaný/vytápěný nákladový prostor (možnost udržovat teplotu v rozmezí 15-20°C)

do boku výklopná okna nákladového prostoru
signalizace teploty v nákladovém prostoru na palubní desce

tažné zařízení

* Vozidlo musí obsahovat minimálně uvedenou požadovanou výbavu. Pokud dodavatelem nabízené vozidlo nebude 
obsahovat některou z těchto položek, bude jeho nabídka vyřazena z výběrového řízení. 

Příloha č. 1                                                                     Technická specifikace

   Minimální výbava*

tempomat

klimatizace kabiny

dálkově ovládané centrální zamykání

uzávěrka diferenciálu
terénní úprava - ochrana motoru, převodovky apod.

celoroční pneumatiky pro jízdu 90 % silnice, 10 % terén

střešní nosič



Kupní smlouva 
 

I. Smluvní strany 
 

Česká společnost ornitologická 
se sídlem: Na bělidle 252/34, 150 00 Praha-Smíchov  
jednající: Zdeněk Vermouzek, ředitel 
IČO: 49629549, DIČ: CZ49629549 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: 1922224339/0800 
(dále jen „kupující“) 
 

a 
 

        
se sídlem:          
zapsaná ve veřejném rejstříku:          
IČO:           
DIČ:        
bankovní spojení:          
č.ú.:          
zastoupený:           
 (dále jen „prodávající“) 
(dále společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) a na základě vzájemné 
shody tuto  
 
Smlouvu o koupi užitkového motorového vozidla do 3,5 t (dále jen „smlouva“) takto:  
 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného terénního automobilu 4x4 
do 3,5 t: 

 
Druh vozidla:         
Tovární značka:         
Číslo TP:           
VIN:                     
Barva:           
Obsah:            
Výkon kW:          
Rok registrace:          
(dále jen „vozidlo“). 
Vozidlo splňuje technické požadavky a dodávka obsahuje minimální výbavu vozidla uvedené 
v Příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č.1 obsahuje rovněž Produktový list vozidla. 
 



2. Prodávající na základě této smlouvy prodává vozidlo kupujícímu a kupující jej kupuje od 
prodávajícího, včetně jeho součástí a příslušenství. 

 

 
III. Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného vozidla, že vozidlo 
není předmětem leasingu nebo zástavy a nejsou mu známy žádné okolnosti, že by mělo 
vozidlo jakékoliv právní vady. 

2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a 
ani žádné nezamlčel.   

3. Prodávající je povinen při protokolárním předání a převzetí vozidla současně kupujícímu 
předat klíče od vozidla, doklady k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla-technický průkaz, 
návod k použití, záruční list, servisní knížku). 

 
 

IV. Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje vozidlo od prodávajícího převzít do svého 
výlučného vlastnictví a zaplatit prodávajícímu na základě vystavené faktury dohodnutou 
kupní cenu. 

2. Vlastníkem se stává kupující po úplném uhrazení ceny vozu. 

3. Práva kupujícího z vad prodaného vozidla se řídí záručními podmínkami prodávaného 
vozidla a ustanoveními zákona. 

 
 

V. Kupní cena 

1.  Kupní cena vozidla je stanovena dohodou smluvních stran a činí        ,-  Kč    
(slovy:                     ) včetně DPH v platné výši.[vyplní dodavatel] 

2.  Kupní cena zahrnuje všechny součásti a příslušenství vozidla.  

3.  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu dle odstavce 1. tohoto 
článku převodem na účet prodávajícího do 30 dnů od předání a převzetí vozidla. 
 

 
 

VI. Faktický stav vozidla 

1. Vozidlo je prodáváno jako nové a prodávajícímu nejsou známy žádné faktické vady. 

 
 

VII. Výhrada vlastnictví a další ujednání 

1. Náklady spojené se zápisem do místně příslušného registru motorových vozidel nese 
kupující, včetně dalších nákladů s tímto nebo dalším užíváním spojených.  

2. Prodávající se zavazuje předat vozidlo kupujícímu do 60 dnů od účinnosti kupní smlouvy a 
splatnost faktury je 14 dnů po předání a převzetí vozidla a to na bankovní účet prodávajícího, 
který je registrován u příslušného správce daně a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 



přístup. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, resp. náležitosti vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 
opětovného doručení objednateli náležitě doplněné či opravené faktury. 

3. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně 
informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce, bude část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková kupní cena a prodávající 
obdrží kupní cenu objednaného zboží bez DPH. V případě, že se prodávající stane 
nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má kupující současně právo od této 
smlouvy odstoupit.  

 
 

VIII. Záruky za vozidlo 

Záruční doba činí minimálně 36 měsíců nebo do ujetí 100 000 km podle toho, co nastane 

dříve, a počíná běžet ode dne předání a převzetí vozidla.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že se práva a povinnosti neupravené touto 
smlouvou budou řídit příslušnými ustanoveními zákona a právními předpisy souvisejícími.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
stran obdrží po jednom.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

 
X. Přílohy smlouvy 

Příloha č.1: Technická specifikace vozidla a Produktový list vozidla 

 

 
V                      dne            2018                                        V Praze dne               2018 
 
Za prodávajícího:       Za kupujícího: 
 
 
 
..........................................                                                     .......................................... 
                                                                                              Zdeněk Vermouzek, 

                      ředitel 
 



Přílohy 
 

Příloha č. 1: Technická specifikace vozidla 

Příloha č. 2: Produktový list vozidla 
[Dodá ve dvou vyhotoveních dodavatel. V případě, že produktový list obsahuje varianty, 
dodavatel zřetelně vyznačí, které jsou platné pro tuto smlouvu, např. orámováním 
platných variant, přeškrtnutím neplatných apod.] 
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