Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.03.2022
Nákup služebního motorového vozidla – vyhodnocení VŘ
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Protokol
B - KS 2022D0

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Nákup služebního motorového vozidla“
II-OI-2022-001
odbor investiční (dále „OI“)

Podle vnitřní směrnice S1/2022/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo
realizováno zadávací řízení na zakázku „Nákup služebního motorového vozidla“. Výběrové řízení pro
zakázku bylo realizováno v II. kategorii, dodávky a služby od 200.001 Kč do 1.000.000 Kč.
Uzavřená výzva k podání nabídky byla dne 25.02.2022 zaslána přes profil zadavatele v Národním
elektronickém nástroji (dále též „NEN“) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. Na výzvu byly
upozorněny přes NEN 4 firmy.
Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 k nového pětidvéřového automiobilu s následujícími
parametry:
 kategorie vozidla – osobní automobil SUV
 barva karoserie – bílá (případně světlá)
 pohon všech kol 4x4
 manuální 6–ti stupňová převodovka
 motor o obsahu min. 1,4
Nabídky měly být hodnoceny dle dílčích kritérií:
Nabídková cena

60%
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Termín dodání 40%
Předpokládaná hodnota zakázky byla 500.000 Kč bez DPH. Způsob podání nabídek byl určen pouze
elektronicky prostřednictvím NEN do 14.03.2022 do 10:00 hod. Nabídku podala jedna firma.
Na základě zhodnocení získané nabídky OI doporučuje Radě města nejvhodnější nabídka od
společnosti AUTO Pečinka, s. r. o., 593 01 Bystřice pod Perštejnem, IČO 01495712 v celkové ceně
490.000 Kč bez DPH (tj. 592.900 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací podmínky.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 9005 000 000 „Vnitřní správa“.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na
zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup služebního motorového vozidla“ a schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností AUTO Pečinka, s. r. o., 593 01 Bystřice pod Perštejnem,
IČO 01495712 v ceně 592.900 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2022
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vytvořeno 13.04.2022 13:10:58
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, HODNOCENÍ A
POSOUZENÍ NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:

Nákup služebního motorového vozidla

Evidenční číslo zakázky:

II-OI-2022-001

Zadavatel:
Adresa:
IČO:
Statutární orgán:
Zajištující odbor:
Vedoucí zajišťujícího odboru:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail :
Datum výzvy:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Ing. Drago Sukalovský, starosta
Odbor investiční města Kuřim
Stanislav Bartoš
Ing. Renata Havlová
777 363 614
havlova@kurim.cz
25. 02. 2022

1. Otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhlo dne 14 03. 2022 po uplynutí lhůty stanovené
pro podání nabídek.
Nabídka byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek v souladu se zadávací dokumentací
prostřednictvím
elektronického
nástroje
zadavatele
na
adresu:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim.
Nabídka je autentická a s datovými zprávami obsahující nabídku nebylo před jejich
otevřením manipulováno.

pořadové číslo

Otevřené nabídky v elektronické podobě (pořadí dle doručení nabídek):

Identifikační údaje uchazeče –
název, sídlo, IČO

AUTO Pečinka, s.r.o.
1 Novoměstská 37, 593 01 Bystřice pod Perštejnem
IČO: 01495712

cenová nabídka
bez DPH

cenová nabídka
vč. DPH

490 000 Kč

592 900 Kč

2. Popis hodnocení nabídek
Nabídka byla hodnocena podle dílčích kritérií:
Nabídková cena 60%
Termín dodání
40%
Bodová hodnota bude násobena vahou kritéria. Součet hodnot v obou dílčích kritériích mělo určit
pořadí nabídek tak, že nejvýhodnější je nabídka, která by získala nejvyšší počet bodů.
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pořadí

3. Výsledek hodnocení nabídek

Identifikační údaje uchazeče –
název, sídlo, IČO

AUTO Pečinka, s.r.o.
1 Novoměstská 37, 593 01 Bystřice pod Perštejnem
IČO: 01495712

cenová nabídka
bez DPH

cenová nabídka
vč. DPH

490 000 Kč

592 900 Kč

4. Posouzení nabídek

pořadí

Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u vítězného dodavatele dle výsledku
hodnocení nabídek:

Identifikační údaje uchazeče –
název, sídlo, IČO

AUTO Pečinka, s.r.o.
1 Novoměstská 37, 593 01 Bystřice pod Perštejnem
IČO: 01495712

cenová nabídka
bez DPH

cenová nabídka
vč. DPH

490 000 Kč

592 900 Kč

Zadavatel posoudil prokázání splnění kvalifikace a ostatních požadavků dle zadávací dokumentace.
Nabídka vítězného dodavatele po kontrole úplnosti nabídky, dle podmínek stanovených v
zadávací dokumentaci, splňuje veškeré požadavky dle zadávací dokumentace.
Dodavatel splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení.

………………………….……………….
Stanislav Bartoš
vedoucí Odboru investičního

………………………….……………….
Ing. Karel Torn, CSc.
tajemník úřadu
V Kuřimi dne 22. 03. 2022
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel: .+420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

KUPNÍ SMLOUVA č. 2022/D/0xxx
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Kupující
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s.
22824641/0100
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Kontaktní osoba kupujícího:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614
(dále jen kupující)
Prodávající
Název:
Sídlo:
Zapsán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:

AUTO Pečinka, s.r.o.
Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
u Krajského soudu v Brně pod značkou C 78253
01495712
CZ01495712
Česká spořitelna, a. s.
3239329389/0800
MgA. Miroslava Melníková - jednatelka
tel.:

(dále jen prodávající)

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat níže specifikovaná vozidla a umožnit mu nabýt
vlastnické právo k těmto vozidlům a kupující se zavazuje vozidla převzít a zaplatit prodávajícímu
kupní cenu.
1.2 Specifikace předmětu smlouvy – vozidel
Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet Premium AllGrip Hybrid
Motor: 1373 ccm
Pohon: 4x4
Převodovka: manuální 6. st.
Barva: šedá metalíza
Specifikace vozidla a příslušenství je součástí předávacího protokolu k vozidlu.

Článek 2
Kupní cena a platební podmínky
2.1 Kupní cena za vozidlo činí
cena bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

490.000 Kč
102.900 Kč
592.900 Kč

2.2 V dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího.
2.3 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě vystavené faktury do 30-ti dnů ode dne jejího
doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě.
2.4 V případě prodlení s dodáním vozidla ve lhůtě dle čl. 3 odstavec 3.1 této smlouvy je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý
i započatý den prodlení.

Článek 3
Termín a podmínky dodávky předmětu smlouvy
3.1 Prodávající se zavazuje, že vozidlo dle této smlouvy bude předáno kupujícímu do 14 dnů.
Kupující neodmítne případný dřívější termín plnění, pokud bude v souladu s jeho možnostmi.
3.2 Předmět smlouvy bude předán v sídle prodávajícího na adrese Novoměstská 37, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem.
3.3 Zástupci kupujícího bude předána veškerá dokumentace k vozidlu vč. originálu faktur a bude mu
prodávajícím vysvětleno ovládání vozidla. K tomuto úkonu bude vyhotoven předávací protokol,
který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3.4 Kupující při převzetí vozidla provede kontrolu:
a) dodané značky, typu, druhu, dosahovaných technických parametrů
b) zjevných jakostních vlastností
c) dodaných dokladů
V případě zjištěných zjevných vad vozidla či nedodání požadovaných dokladů může kupující
odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
3.5 Prodávající prohlašuje, že prodaný předmět smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které by
bránily jeho řádnému užívání.

Článek 4
Záruka
4.1 Na vozidlo, které je předmětem této smlouvy, je poskytnuta tovární záruka 36 měsíců nebo
100 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Na prorezavění karoserie pak 12 let záruka.
4.2 Kupující bere na vědomí, že podmínkou uplatnění a uznání záruky na předmět smlouvy je jeho
pravidelné servisovaní v autorizovaném servisu Suzuki po ujetí každých 15 000 km nebo uplynutí
12 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Další povinnosti údržby ze strany kupujícího jsou
specifikovány v servisní knížce, která bude ke každému vozidlu předána společně s dokumentací
vozidla.

Článek 5
Smluvní ujednání
5.1 Na základě podpisu této smlouvy kupující souhlasí, že prodávající nebo jeho zástupce má právo
v předem dohodnutém termínu zkontrolovat dodržování této smlouvy. Kupující souhlasí, že při
procesu kontroly bude spolupracovat. Nespolupráce bude také považována za porušení smlouvy,
a to se všemi důsledky.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1 Veškerá jednání o předmětu smlouvy s kupujícím budou probíhat v českém jazyce. Veškeré
doklady o předmětu smlouvy, použitých materiálech a konstrukcích předávané kupujícímu budou
v českém jazyce.
6.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
6.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení
novým, které bude platné a účinné.
6.4 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
6.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat
smluvní stranu.
6.6 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že
nedojde k dohodě stran, bude spor řešen soudem místně příslušným.
6.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,
1 vyhotovení obdrží prodávající a 3 vyhotovení obdrží kupující.
6.8 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města ze dne xx. xx. 2022, č. usnesení
R/2022/xxx.
6.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text
smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
(dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly,
že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k
uveřejnění v registru smluv kupující.
6.10 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle
zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.
6.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
V Kuřimi dne
Za kupující

Za prodávající

…………………….................…………….
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

………………………...............……………
AUTO Pečinka, s.r.o.
MgA. Miroslava Melníková
jednatelka
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