1. Každý Předmět nájmu bude předmětem samostatné Smlouvy o operativním leasingu. Návrh
Smlouvy o operativním leasingu musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:
a) popis předmětu (typ a vybavení vozidla),
b) předpokládaný maximální nájezd kilometrů za rok (dále jen nájezd km; musí být
v souladu se zadávacími podmínkami),
c) podrobný popis služeb,
d) zůstatková cena Předmětu nájmu v době ukončení nájmu.
2. Předmět bude dodán za těchto závazných obchodních podmínek:
 Nájemné bude hrazeno na základě měsíčních faktur. Splatnost daňového dokladu faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem. Pokud faktura tyto náležitosti nebude obsahovat, má
zadavatel právo tuto vrátit k přepracování a doplnění, v takovém případě běží splatnost
od doručení řádně opravené faktury.
 Předmět nájmu bude možné využívat na území České republiky i v zahraničí.
 Překročí-li zadavatel sjednaný nájezd km, zaplatí za každý 1 km vedle nájemného částku
maximálně ve výši 2,30 Kč za 1 km bez DPH. V případě že zadavatel sjednaného nájezdu
km nedosáhne, není povinen hradit za neujeté km žádné finanční plnění.
 Veškeré ceny uvedené ve Smlouvě jsou uvedeny jako maximální a nepřekročitelné, mimo
případné změny sazeb DPH
 Operativní pronajímatel je povinen přihlásit Předmět nájmu u příslušného správního
úřadu a sjednat zákonné a havarijní pojištění Předmětu nájmu nejpozději ke dni jeho
předání Operativnímu nájemci.
 Operativní pronajímatel je povinen předat Předmět nájmu Operativnímu nájemci do
užívání nejpozději xx dnů (tento údaj doplní uchazeč v souladu se zadávacími
podmínkami v rámci své nabídky a je předmětem hodnocení) od uzavření smlouvy, a to
včetně dokumentů, které jsou nezbytné k řádnému užívání Předmětu nájmu, tedy
zejména těchto dokumentů:
a) osvědčení o registraci Předmětu nájmu,
b) oprávnění k užívání Předmětu nájmu Operativním nájemcem,
c) mezinárodní automobilová pojišťovací karta – Zelená karta,
d) dálniční známka pro území České republiky na příslušný kalendářní rok,
e) karta silniční asistence,
f) servisní karta,
 Operativní nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy o operativním leasingu, jestliže
a) Operativní pronajímatel nesplní svoji povinnost předat Předmět nájmu v řádném
stavu a řádně pojištěn (z titulu zákonného i havarijního pojištění) ve lhůtě do 5-ti
dnů po uplynutí lhůty pro dodání Předmětu nájmu uvedené ve smlouvě.
b) Operativní pronajímatel nesplní svoji povinnost zajistit řádný technický stav
Předmětu nájmu.
c) Operativní pronajímatel se stane nezpůsobilým plátcem DPH
 Operativní pronajímatel je povinen zaplatit Operativnímu nájemci smluvní pokutu ve výši
10% měsíčního nájemného, jestliže
a) nesplní včas povinnost opatřit Předmět nájmu dálniční známkou,
b) nesplní včas povinnost poskytnout Operativnímu nájemci náhradní vozidlo.
Neposkytne-li náhradní vozidlo do 24 hodin, a to na dobu nejméně 4 dnů
v případě nepojízdnosti vozidla při využití asistenční služby, je povinen zaplatit
Operativnímu nájemci smluvní pokutu ve výši měsíčního nájemného.
Neposkytne-li náhradní vozidlo do jednoho měsíce, je Operativní nájemce
oprávněn odstoupit od Smlouvy o operativním nájmu.
c) jestliže nesplní včas povinnost poskytnout Operativnímu nájemci asistenční
služby. Neposkytne-li asistenční služby do 2 hodin od poté, co Operativní
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nájemce požádá o poskytnutí asistenční služby, v případě poskytnutí asistenčních
služeb na území České republiky, je povinen zaplatit Operativnímu nájemci
smluvní pokutu ve výši měsíčního nájemného.
V případě, že Operativní nájemce zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích
podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré
informace, které uvedl Operativní pronajímatel jakožto účastník zadávacího řízení
v nabídce a při jakékoli komunikaci s Operativním nájemcem jakožto zadavatelem
(zejména vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od
smlouvy bez jakýchkoli sankcí.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Operativního pronajímatele uhradit
Operativnímu nájemci náhradu škody, která mu v důsledku porušení povinností, za něž
byla smluvní pokuta sjednána, vznikla.
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