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Příloha č. 1 
Zadávací dokumentace  

vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP k veřejné 
zakázce na dodávky s názvem 

 

Nákup štěpkovače a kompostérů 
projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí 

Fondu soudržnosti Evropské unie 
www.opzp.cz 

 
Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.26964 
Akceptační číslo: 15238584 

 
Obec Slatina, oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu (2. 
kategorie) na služby a dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a současně poskytuje tuto zadávací dokumentaci na 
veřejnou zakázku. 
 

1. Identifika ční údaje zadavatele: 

Název zadavatele:   Obec Slatina 
Sídlo:   Slatina 50, 410 02  Lovosice 
IČ:   00264377 
DIČ:   není plátcem DPH 
Statutární zástupce:   Ing. Dana Stránská, starostka obce 
Telefon:   607 979 809 
e-mail:   info@slatina-lt.cz 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka (pořízení) nádob – domácích kompostérů 
na kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu a štěpkovače (drtiče) větví pro 
potřeby obce Slatina. 

150 ks kompostérů o objemu min. 800 l 
1 ks štěpkovače za traktor  

 
Dodané kompostéry a štěpkovač musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat 
veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

Dodavatel se zavazuje zadavateli dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, 
např. dodací listy, certifikáty, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobku, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze 
stanovené platnými právními normami. 

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky – 
dodávkou a dopravou. 
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3. Technické požadavky na kompostéry: 

- Stavebnicová konstrukce z plastu 
- Materiál – pevný a odolný proti UV záření, s vysokou životností, odolností proti 

povětrnostním vlivům, včetně mrazu 
- Objem min. 800 litrů 
- Minimální hmotnost kompostéru 12 kg 
- Tloušťka stěny kompostéru min. 3 mm 
- Nádoba kompostéru bez dna, aby byl zajištěn styk s půdou 
- Opatřený víkem a provzdušňovacími otvory. Víko na pantech se zajištěním proti 

samovolnému otevírání, zařízením pro přístup vzduchu po celém svém obvodu 
- Boční dvířka pro vybírání kompostu 
- Barva zelená nebo černá 

 
 

4. Technická specifikace štěpkovače: 

− Hmotnost min 900 kg 
− Průměr drceného materiálu min. 190 mm 
− Počet nožů min.   2 ks 
− Výkon min. 10 m3/hod 
− Závěs pro přívěsy min 5t 
− Výkon taž. prostředku max. 80 HP 
− Pohon vývodovým hřídelem traktoru při otáčkách 500..1000 ot./min. 
− Závěs pro přívěs min 7t 
− Vkládací otvor  min 290x220 mm 

 

5. Předpokládaná cena celé dodávky: 

Předpokládaná cena dodávky je max. 495 000 Kč bez DPH 
Tato cena je zároveň maximálně přípustnou. Nabídky vyčíslené na vyšší hodnotu budou z 
výběrového řízení vyřazeny. 
 

6. Druh zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Nákup štěpkovače a kompostérů“ bude 
realizována s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí, 
prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – 
Opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 

 

7. Doba plnění: 

Dodávka bude realizována v jedné etapě. 1 ks štěpkovače a 150 ks kompostérů bude dodáno 
do 70 dnů od účinnosti kupní smlouvy.  
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V případě nedodržení termínu dodání bude dodavateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 
% z kupní ceny za každý den prodlení. 
 

8. Místo dodání: 

Budova obecního úřadu Obce Slatina, Slatina 50, 410 02  Lovosice. 
 

9. Platební podmínky: 

Zadavatel nebude poskytovat před dodávkou finanční zálohy. 

Další platební a obchodní podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny 
jsou  uvedeny v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace. 
 

10. Obchodní podmínky: 

Další obchodní, platební a záruční podmínky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy – vzoru. 
Návrh smlouvy je závazný. 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh kupní smlouvy. Uchazeč využije pro tento 
účel vzor (příloha č. 3), který doplní. V uvedeném vzoru – návrhu kupní smlouvy uvede 
uchazeč údaje v souladu s obsahem své nabídky. Návrh, podepsaný osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat, vloží do nabídky. Uchazeč vyplní návrh kupní smlouvy v souladu se všemi 
podmínkami této zadávací dokumentace. Následně není oprávněn smlouvu měnit a upravovat. 
Návrh smlouvy nesmí omezovat požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. 
Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem 
vyloučení příslušného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Pokud jedná jménem či za 
uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 
v originále nebo úředně ověřené kopii. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou 
nabídkou. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze zadávacího řízení 
dané části vyloučena. 
 

11. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace: 

Prokázání kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek v tomto řízení. 

 

Splnění kvalifikace se rozumí: 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů – tyto prokáže dodavatel, který 
předloží: 

 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo 
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b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

- Seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru provedených dodavatelem za 
poslední 3 roky a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byla tato dodávka provedena řádně a odborně. Za významné   
považuje zadavatel takové dodávky, které byly obdobné k této části předmětu veřejné 
zakázky, Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v každé takové referenční 
zakázce. Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel může vyžádat 
předložení originálů těchto dokladů. 

 
Požadavek na předložení seznamu subdodavatelů: 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč, který předkládá nabídku, v ní specifikoval části veřejné 
zakázky, které hodlá zadat jednomu nebo více subdodavatelům s tím, že uvede rovněž 
identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel, který podal 
nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
 

12. Kritéria pro hodnocení nabídky: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
včetně DPH. 
 
 

13. Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem: 
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou 
dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci, se započtením veškerých nákladů (doprava balné), rizik, zisku a finančních 
vlivů (např. inflace). 
Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny: 

Uchazeč v nabídce uvede: 
• Cena celkem bez DPH 
• Vyčíslení DPH 
• Cena celkem včetně DPH 

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace. 
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14.     Další podmínky zadavatele: 

14.1  Způsob zpracování a podání nabídky: 
 

Nabídky musí být podány doporučeně poštou, nebo osobně (po telefonické domluvě), v řádně 
uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením: 

 
NABÍDKA – „NÁKUP ŠTĚPKOVČE A  KOMPOSTÉRŮ“  - NEOTVÍRAT 

 
Nabídkou je návrh smlouvy podaný dodavatelem. Ve smyslu uvedeného bude ve stanovené 
lhůtě uchazečem předložena v jedné obálce Nabídka (návrh kupní smlouvy) na provedení 
veřejné zakázky a povinné přílohy nabídky (viz níže). 
Nabídka (smlouva) bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána 
oprávněnou osobou dodavatele.  
Nabídky (smlouva) včetně příloh bude podána 1x v originále a 1x v kopii. Povinné přílohy 
budou splňovat náležitosti požadované touto zadávací dokumentací. 
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh 
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by 
Zadavatele mohly uvést v omyl. 
Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. 
např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě 
podání Nabídky i v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být tato 
zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné 
jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 
Všechny listy Originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu Nabídky (např. ručně psané). 
Pro účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani listy Oddělovačů. Vkládá-li 
dodavatel do Nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy 
očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany 
znovu, v rámci nepřerušené číselné řady; 
Nabídka bude opatřena krycím listem, jehož formulář je přílohou této zadávací dokumentace.  
 
 Uspořádání nabídky a povinných příloh: 

1. Krycí list nabídky (příloha č. 2) 
2. Nabídka (kupní smlouva) podepsaná oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 3) 
3. Technická specifikace (příloha č. 4) 
4. Certifikát kvality produktu 
5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 5) 
6. Výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list) 
7. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

(příloha č. 6) 
8. Seznam dodávek obdobného charakteru 
9. Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele 
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14.2 Lhůta a místo pro podání nabídky: 

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být doručeny poštou doporučeně nebo osobně 
zadavateli na adresu: Obec Slatina, Slatina 50, 410 02  Lovosice,  nejpozději do 20.9.2015 do 
10,00 hodin. 

Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 21.9.2015 v 10,30  hod. Nabídky budou otevírány 
v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 
bez přítomnosti uchazečů. 
 

15. Poskytování zadávací dokumentace: 

Kompletní zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na úřední desce obce Slatina: 
http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html  
 

16. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 
 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 
Žádost o dodatečné informace musí být písemná a doručena nejpozději 5 pracovních dní před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace nejpozději do 3 
pracovních dní na úřední desce obce Slatina: http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html 

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem 
uchazeče, požaduje zadavatel, aby pro podání dotazů k zadávací dokumentaci byla využívána 
výhradně uvedená písemná forma. Zadavatel nebude brát v úvahy dotazy sdělené telefonicky 
či jinak. Jakákoliv taková komunikace ze strany uchazeče na zadavatele musí být opatřena 
podpisem osoby oprávněné jednat jménem, či za uchazeče. 
Na dotazy podané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na 
dotazy uchazečů vznesené ve smyslu § 49 zákona a nebude se těmito dále jakkoliv zabývat. 
Zadavatel rovněž může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. 
 

17. Informace o výsledku zadávacího řízení: 
 

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže 
informováni elektronickou poštou (e-mailem). 
 

18. Zadávací lhůta: 
 

Zadávací lhůta se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací 
lhůta je 90 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 
Dodavateli, jehož nabídky byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí 
nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů. 
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19. Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit 
b) Nevracet dodavatelům podané nabídky 
c) Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži 
d) Odmítnout všechny předložené nabídky 
e) Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) Zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací 
řízení v případě, že na projekt nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP. 

f) Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito 
podmínkami. 
 

20. Závěrečná ustanovení: 
Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle 
zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je 
tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o 
veřejných zakázkách, je postup podle tohoto ustanovení použit jako zadavatelem dobrovolně 
zvolená forma v daném zadávacím řízení. 
 
 
Ve Slatině, dne 4.9.2015 
 
 

                                                                                                                    Ing. Dana Stránská 
starostka obce Slatina 
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Příloha č. 2 

Krycí list nabídky  

na veřejnou zakázku malého rozsahu:  

NÁKUP ŠTĚPOVAČE A KOMPOSTÉRŮ  

Uchazeč  
(obchodní firma nebo název): 

 

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ): 

 

Právní forma a kód:   

Identifikační číslo:   

Daňové identifikační číslo:   

Statutární zástupce:   

Kontaktní osoba:   

Telefonní spojení:   

E-mail:  

 
Hodnotící kritérium:   

Nabídková cena kompostéry štěpkovač 

cena celkem bez DPH   

vyčíslení DPH   

cena celkem vč. DPH  

 
Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje všechny údaje nutné pro realizaci zakázky.  
 
 
V ……………………….. dne …………………. 
 
 
                    ……………………………… 
           razítko a podpis uchazeče  
       (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče) 
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Příloha č. 3 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

 

KUPUJÍCÍ:       OBEC SLATINA 

Název zadavatele:     Obec Slatina 
Sídlo:       Slatina 50, 410 02 Slatina 
IČ:       00264377 
DIČ:       není plátce DPH 
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Dana Stránská, starostka obce 
Telefon:      607 979 809 
E-mail:      info@slatina-lt.cz 
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Jarmila Škobisová 
Telefon:      416 591 424 
bankovní spojení:     Komerční banka. 
číslo účtu:      10527471/0100 
 

 (dále jen „Kupující“) 

a 

 

PRODÁVAJÍCÍ:  

sídlo:     Vyplní uchazeč 
zastoupen:    Vyplní uchazeč   
e-mail, telefon:   Vyplní uchazeč 
ID DS:     Vyplní uchazeč 
IČ:     Vyplní uchazeč   
DIČ:     Vyplní uchazeč 
Zapsán v obchodním rejstříku: Vyplní uchazeč 
bankovní spojení:     Vyplní uchazeč 
číslo účtu:    Vyplní uchazeč 
 
 
(dále jen „Prodávající“) 
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1. Prohlášení prodávajícího 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 150 ks kompostérů o objemu …. litrů 
a štěpkovače ……….(typ doplní uchazeč) 
(dále jen „Věc“) v rozsahu, jakosti a dle přesné technické specifikace, která je nedílnou 
přílohou této smlouvy. Prodávající dodá zboží dle této smlouvy, přičemž je rovněž vázán 
zadávacími podmínkami Zakázky a svou nabídkou předloženou v rámci zadávacího řízení 
Zakázky. Dodané zboží musí být rovněž v souladu s účinnými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami vztahujícími se na tento předmět plnění. 
 
1.2. Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo 
právními. 
 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu za podmínek níže uvedených Věc 
specifikovanou v čl. 1 této Smlouvy a Kupující tuto Věc za podmínek níže uvedených od 
Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje. 
 
2.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava 
zařízení do místa plnění dle bodu 3. 1. Této Smlouvy, balné, apod.  
 
2.3. Dodané kompostéry a štěpkovač jsou nové, kompletní, plně funkční a splňují veškeré 
požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

2.4. Spolu s předáním Věci předá dodavatel veškeré potřebné doklady vztahující se k dodané 
Věci (návod k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce). 

2.5. Prodávající je povinen zajistit službu spočívající v předvedení způsobu montáže Věci, 
minimálně jednoho kusu kompostéru a obsluhou štěpkovače. 

2.6. Vlastnické právo k Věci přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu o předání 
a převzetí předmětu veřejné zakázky (Věci) oběma smluvními stranami. 
 
2.7. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě 
Výzvy k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
s názvem:  

„Nákup štěpkovače a kompostérů“ 

vyhlášenou v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí. 
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2.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

3. Místo plnění a termín plnění 

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je obec Slatina č.p. 50, 410 02 Slatina. Prodávající se 
zavazuje Věc dodat v určeném termínu do místa plnění veřejné zakázky po předchozí dohodě 
obou smluvních stran. 

3.2. Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven nejpozději do 70 dnů od 
účinnosti této smlouvy. Ukončením plnění je splnění všech podmínek stanovených v čl. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Ukončení plnění“). V případě nedodržení termínu Ukončení plnění bude 
Prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení 
s Ukončením plnění. 
 

4. Kupní cena 

4.1. Kupní cena za Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 této Smlouvy stanovená v české 
měně a zaokrouhlená na celé koruny činí: 

 

CENA BEZ DPH   Vyplní uchazeč 

DPH   Vyplní uchazeč 

CENA S DPH   Vyplní uchazeč 
 

4.2. Výše uvedená kupní cena je deklarovaná jako cena nejvýše přípustná a maximální. Lze ji 
měnit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě a to pouze v případě změny sazby DPH. 
 
4.3. Zálohy na Věc Kupující neposkytuje a zálohy nejsou touto Smlouvou stanoveny. 
 

5. Platební podmínky 

5.1. Kupní cena uvedená v odst. 4. 1. bude Kupujícím uhrazena na základě faktury (daňového 
dokladu) s doloženým soupisem dodávek Věci, vystavenou Prodávajícím na základě 
předávacího protokolu (dodacího listu) podepsaného oběma smluvními stranami. Fakturace je 
možná nejdříve po Ukončení plnění.  
 
5.2. Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění (po podepsání předávacího protokolu).  
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5.3. Faktura musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Prodávajícím vystavená 
faktura musí obsahovat formulaci: Projekt „ Nákup štěpkovače a kompostérů“  je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti s přiděleným číslem 
projektu č. CZ.1.02/4.1.00/15.26964 

5.4. Kupní cena je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání 
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě. 

5.6. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím Kupujícímu nebude mít zákonem 
stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit 
takovouto fakturu Prodávajícímu k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta 
splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele Kupujícímu. 
 

6. Záruka 

6.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží (Věc) bude způsobilé ke smluvenému účelu 
užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry. 
 
6.2. Prodávající poskytuje na dodanou Věc záruku v trvání min. 24 měsíců. Záruka počíná 
běžet dnem převzetí Věci. Po dobu záruční doby Prodávající garantuje, že dílo bude mít 
předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že Kupující bude Věc užívat v souladu s platnými 
technickými normami a předpisy. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu 
k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly 
případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. 
 
6.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky Věci se Smlouvou ihned 
při převzetí a to v rozsahu množství a druhu jednotlivých kompostérů. O převzetí Věci bude 
sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
 

7. Smluvní pokuty 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení 
s dodáním celé dodávky Věci ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dodáním Věci. 
 
7.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zaplatí Prodávajícímu za prodlení s placením 
faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 
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prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li 
prodlení) zvlášť účtován. 
 
 
7.3. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
 
7.4. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této Smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu 
přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 
 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Kupující i prodávající mohou odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění 
smluvních závazků druhou stranou. 
 
8.2. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 
 
8.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také 
hodnotu dosud dodaných a nevyfakturovaných dodávek, pokud jsou tyto dodávky provedeny 
zároveň řádně, v souladu s touto Smlouvou a jsou Kupujícím využitelné ve smyslu této 
Smlouvy. 
 
8.4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
 
8.5. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení 
bylo doručeno druhé smluvní straně. 
 
 

9. Závěrečné ustanovení 

9.1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
 
9.2. Prodávající respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a 
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je 
povinen spolupracovat s Kupujícím především v oblasti zpracování podkladů nezbytných pro 
administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Prodávající je povinen 
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umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci 
Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí. 
 
9.3. Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) Zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací 
řízení a tím i odstoupit od kupní smlouvy v případě, že na projekt nebude poskytnuta podpora 
v rámci OPŽP. 
 
9.4. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti. 
 
9.5. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: 
patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem 
vázána. 
 
9.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily 
s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně 
prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 
9.7. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené 
výtisky. 
 
9.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 
 
Ve Slatině dne:.............................................. V ………………….dne: .......................... 
 
 
 
 
 
Za kupujícího: .......................................         Za prodávajícího :..............................................                           
 
Ing. Dana Stránská                                                        
starostka obce Slatina                                                
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Příloha č. 4 

Technická specifikace kompostérů 

 

Kompostér o objemu:    min. 800 l 

Výrobce kompostéru:   uvede uchazeč 

Přesné typové označení kompostéru: uvede uchazeč 

Počet kusů:     150       

 

Kompostér musí splňovat následující kritéria: 

Základní technické parametry 
Minimální požadované hodnoty – 

musí být splněno! 
Hodnota nabízeného 

kompostéru 

Objem/l 800 l uchazeč uvede hodnotu 

tloušťka plastu 3 mm uchazeč uvede hodnotu 

plnostěnný plast  ano/ne 

stavebnicová konstrukce z plastu  ano/ne 

materiál pevný a odolný proti nárazu  ano/ne 

odolnost proti UV záření  ano/ne 

odolnost proti povětrnostním vlivům včetně 
mrazu 

 ano/ne 

dno  ano/ne 

víko na pantech se zajištěním proti 
samovolnému otevírání 

 ano/ne 

provzdušňovací otvory po celém obvodu  ano/ne 

boční dvířka pro vybírání kompostu  ano/ne 

zařízení pro regulaci vzduchu po celém 
obvodu 

 ano/ne 

barva  zelená/černá uvede uchazeč 

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. 
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Příloha č.4 

Technická specifikace štěpkovače 

 

Štěpkovač:            pohon traktorovým kardanem 

Výrobce štěpkovače:   uvede uchazeč 

Přesné typové označení šěpkovače: uvede uchazeč 

Počet kusů:     1       

 

Štěpkovač musí splňovat následující kritéria: 

Základní technické parametry 
Minimální požadované hodnoty – 

musí být splněno! 
Hodnota nabízeného 

štěpkovače 

Hmotnost 900 kg uchazeč uvede hodnotu 

Průměr drceného materiálu 190 mm uchazeč uvede hodnotu 

Počet nožů 2 ks  uchazeč uvede hodnotu 

Výkon 10m3/hod uchazeč uvede hodnotu 

Výkon tažného prostředku 80 HP uchazeč uvede hodnotu 

Pohon vývodovým hřídelem traktoru 540 – 1000/min. uchazeč uvede hodnotu 

Vkládací otvor 290 x 220 mm uchazeč uvede hodnotu 

Závěs pro přívěs  ano/ne 

Elektronická kontrola přetížení  ano/ne 

Hydraulický systém vyžaduje průtok  uchazeč uvede hodnotu 

Hydraulicky posuvné podávací válce  ano/ne 

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. 
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Příloha č. 5 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že dodavatel 
/ doplňte název, sídlo a právní formu uchazeče/ 

 
jako uchazeč o veřejnou zakázku  

NÁKUP ŠTĚPKOVAČE A  KOMPOSTÉRŮ  

splňujeme základní kvalifikační předpoklady, a to: 

a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) že v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) že vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) že není v likvidaci, 

f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 
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g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,  

j) že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
zvláštního právního předpisu 

 

 

V ………………….. dne ………………… 

 

 

 

                     
………………………………………………………………….                                   
Jména a podpisy statutárního orgánu uchazeče 
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Příloha č. 6 

 
Čestné prohlášení 

 
Prohlašuji, že dodavatel 
 
/ doplňte název, sídlo a právní formu uchazeče/ 
 
 
 
 
 
jako uchazeč o veřejnou zakázku  
 

NÁKUP ŠTĚPKOVAČE A  KOMPOSTÉRŮ  

 
 
 
je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 
 
 
 
 
 
 
V ……………………….... dne ………………… 
 
 
 
      …………………………………………………………………… 
                         Jména a podpisy statutárního orgánu uchazeče 

 

 

 


