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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 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 

  
OObbeecc  SSllaattiinnaa,,  oozznnaammuujjee  ssvvůůjj  úúmmyyssll  zzaaddaatt  nníížžee  uuvveeddeennoouu  vveeřřeejjnnoouu  zzaakkáázzkkuu  mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  ((22..  

kkaatteeggoorriiee))  nnaa  sslluužžbbyy  aa  ddooddáávvkkyy  zzaaddáávvaannoouu  mmiimmoo  rreežžiimm  zzáákkoonnaa  čč..  113377//22000066  SSbb..,,  oo  vveeřřeejjnnýýcchh  

zzaakkáázzkkáácchh  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů  aa  ssoouuččaassnněě  ppoosskkyyttuujjee  ttuuttoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  nnaa  

vveeřřeejjnnoouu  zzaakkáázzkkuu..  

  

1. IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  zzaaddaavvaatteellee:: 

NNáázzeevv  zzaaddaavvaatteellee::      OObbeecc  SSllaattiinnaa  

SSííddlloo::      SSllaattiinnaa  5500,,  441100  0022    LLoovvoossiiccee  

IIČČ::      0000226644337777  

DDIIČČ::      nneenníí  ppllááttcceemm  DDPPHH  

SSttaattuuttáárrnníí  zzáássttuuppccee::      IInngg..  DDaannaa  SSttrráánnsskkáá,,  ssttaarroossttkkaa  oobbccee  

TTeelleeffoonn::      660077  997799  880099  

ee--mmaaiill::      iinnffoo@@ssllaattiinnaa--lltt..cczz  

  

2. PPřřeeddmměětt  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy:: 

PPřřeeddmměětteemm  ppllnněěnníí  ttééttoo  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  jjee  ddooddáávvkkaa  ((ppoořříízzeenníí))  nnááddoobb  ––  ddoommááccíícchh  kkoommppoossttéérrůů  

nnaa  kkoommppoossttoovváánníí  bběěžžnnééhhoo  bbiioollooggiicckkyy  rroozzlloožžiitteellnnééhhoo  ooddppaadduu  zzee  zzaahhrraadd  aa  ddoommááccnnoossttíí  oobbččaannůů  

oobbccee  SSllaattiinnaa..  

115500  kkss  kkoommppoossttéérrůů  oo  oobbjjeemmuu880000  ll    

  

DDooddaannéé  kkoommppoossttéérryy  mmuussíí  bbýýtt  nnoovvéé,,  kkoommpplleettnníí,,  ppllnněě  ffuunnkkččnníí  aa  mmuussíí  ssppllňňoovvaatt  vveešškkeerréé  

ppoožžaaddaavvkkyy  ppřříísslluuššnnýýcchh  oobbeeccnněě  zzáávvaazznnýýcchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  aa  tteecchhnniicckkýýcchh  nnoorreemm..  

DDooddaavvaatteell  ssee  zzaavvaazzuujjee  zzaaddaavvaatteellii  ddooddaatt  ssppoolluu  ssee  zzbboožžíímm  ddookkllaaddyy,,  kktteerréé  ssee  kkee  zzbboožžíí  vvzzttaahhuujjíí,,  

nnaappřř..  ddooddaaccíí  lliissttyy,,  cceerrttiiffiikkááttyy,,  aatteessttyy  ppoouužžiittýýcchh  mmaatteerriiáállůů,,  pprroohhllááššeenníí  oo  sshhoodděě  vvýýrroobbkkuu,,  zzáárruuččnníí  

lliissttyy,,  nnáávvooddyy  kk  oobbsslluuzzee  aa  úúddrržžbběě  aa  ddaallššíí  ddookkllaaddyy  aa  nnáálleežžiittoossttii  vvyyžžaaddoovvaannéé  kk  pprroovvoozzuu  aa  oobbsslluuzzee  

ssttaannoovveennéé  ppllaattnnýýmmii  pprráávvnníímmii  nnoorrmmaammii,,  aa  ttoo  vvššee  vv  ččeesskkéémm  jjaazzyyccee..  

OObbssaahheemm  cceennyy  bbuuddoouu  vveešškkeerréé  nnáákkllaaddyy  ssppoojjeennéé  ss  ppllnněěnníímm  ppřřeeddmměěttuu  ttééttoo  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  ––  

ddooddáávvkkoouu  aa  ddoopprraavvoouu..  

  

http://www.opzp/
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3. TTeecchhnniicckkéé  ppoožžaaddaavvkkyy:: 

- SSttaavveebbnniiccoovváá  kkoonnssttrruukkccee  zz  ppllaassttuu 

- MMaatteerriiááll  ––  ppeevvnnýý  aa  ooddoollnnýý  pprroottii  UUVV  zzáářřeenníí,,  ss  vvyyssookkoouu  žžiivvoottnnoossttíí,,  ooddoollnnoossttíí  pprroottii  

ppoovvěěttrrnnoossttnníímm  vvlliivvůůmm,,  vvččeettnněě  mmrraazz 

- Minimální hmotnost kompostéru 12 kg 

- Tloušťka stěny kompostéru min. 4 mm 

- NNááddoobbaa  kkoommppoossttéérruu  bbeezz  ddnnaa,,  aabbyy  bbyyll  zzaajjiiššttěěnn  ssttyykk  ss  ppůůddoouu 

- OOppaattřřeennýý  vvííkkeemm  aa  pprroovvzzdduuššňňoovvaaccíímmii  oottvvoorryy..  VVííkkoo  nnaa  ppaanntteecchh  ssee  zzaajjiiššttěěnníímm  pprroottii  

ssaammoovvoollnnéémmuu  ootteevvíírráánníí,,  zzaařříízzeenníímm  pprroo  ppřřííssttuupp  vvzzdduucchhuu  ppoo  cceelléémm  ssvvéémm  oobbvvoodduu 

- BBooččnníí  ddvvíířřkkaa  pprroo  vvyybbíírráánníí  kkoommppoossttuu 

- BBaarrvvaa  zzeelleennáá  nneebboo  ččeerrnnáá 

--  KKaažžddýý  kkoommppoossttéérr  bbuuddee  oozznnaaččeenn  llooggeemm  ppoosskkyyttoovvaatteellee  ddoottaaccee  ((OOPPŽŽPP  aa  EEUU))..  NNáákkllaaddyy  

nnaa  ttoottoo  oozznnaaččeenníí  bbuuddoouu  ssoouuččáássttíí  nnaabbííddkkoovvéé  cceennyy..  

 

4. PPřřeeddppookkllááddaannáá  cceennaa:: 

PPřřeeddppookkllááddaannáá  cceennaa  ppřřeeddmměěttuu  jjee  225500..000000  KKčč  bbeezz  DDPPHH  

 

5. DDrruuhh  zzaakkáázzkkyy:: 

VVeeřřeejjnnáá  zzaakkáázzkkaa  mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  nnaa  ddooddáávvkkyy  ––  zzaakkáázzkkaa  jjee  zzaaddáávvaannáá  mmiimmoo  rreežžiimm  zzáákkoonnaa  čč..  

113377//22000066  SSbb..,,  oo  vveeřřeejjnnýýcchh  zzaakkáázzkkáácchh  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů..  

VVeeřřeejjnnáá  zzaakkáázzkkaa  mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  nnaa  ddooddáávvkkyy  „„NNáákkuupp  kkoommppoossttéérrůů““  bbuuddee  rreeaalliizzoovváánnaa  

ss  ppooddppoorroouu  ddoottaaccee  EEUU  aa  SSFFŽŽPP  vv  rráámmccii  OOppeerraaččnnííhhoo  pprrooggrraammuu  ŽŽiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  pprriioorriittnníí  

oossaa  44  ––  ZZkkvvaalliittnněěnníí  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  aa  ooddssttrraaňňoovváánníí  ssttaarrýýcchh  eekkoollooggiicckkýýcchh  zzááttěěžžíí  ––  OOppaattřřeenníí  

44..11  ––  ZZkkvvaalliittnněěnníí  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy..  

KKóódd  CCPPVV::  3399223344000000--11  KKoommppoossttoovvaaččee  

  

6. DDoobbaa  ppllnněěnníí:: 

DDooddáávvkkaa  bbuuddee  rreeaalliizzoovváánnaa  vv  jjeeddnnéé  eettaappěě..  115500  kkss  kkoommppoossttéérrůů  bbuuddee  ddooddáánnoo  ddoo  4455  ddnnůů  oodd  

úúččiinnnnoossttii  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy..    

VV  ppřřííppaadděě  nneeddooddrržžeenníí  tteerrmmíínnuu  ddooddáánníí  bbuuddee  ddooddaavvaatteellii  úúččttoovváánnaa  ssmmlluuvvnníí  ppookkuuttaa  vvee  vvýýššii  00,,55  %%  

zz  kkuuppnníí  cceennyy  zzaa  kkaažžddýý  ddeenn  pprrooddlleenníí..  

  

77..  MMííssttoo  ddooddáánníí::  

BBuuddoovvaa  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  OObbccee  SSllaattiinnaa,,  SSllaattiinnaa  5500,,  441100  0022    LLoovvoossiiccee..  

  

88..  PPllaatteebbnníí  ppooddmmíínnkkyy::  

ZZaaddaavvaatteell  nneebbuuddee  ppoosskkyyttoovvaatt  ppřřeedd  ddooddáávvkkoouu  ffiinnaannččnníí  zzáálloohhyy..  

DDaallššíí  ppllaatteebbnníí  aa  oobbcchhooddnníí  ppooddmmíínnkkyy,,  kktteerréé  jjee  nnuuttnnéé  rreessppeekkttoovvaatt  ppřřii  kkaallkkuullaaccii  nnaabbííddkkoovvéé  cceennyy  

jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  nnáávvrrhhuu  ssmmlloouuvvyy,,  kktteerráá  jjee  ssoouuččáássttíí  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee..  
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99..  OObbcchhooddnníí  ppooddmmíínnkkyy::  

DDaallššíí  oobbcchhooddnníí,,  ppllaatteebbnníí  aa  zzáárruuččnníí  ppooddmmíínnkkyy  jjssoouu  vvyymmeezzeennyy  vv  nnáávvrrhhuu  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy  ––  vvzzoorruu..  

NNáávvrrhh  ssmmlloouuvvyy  jjee  zzáávvaazznnýý..  

NNeeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee  jjee  nnáávvrrhh  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy..  UUcchhaazzeečč  vvyyuužžiijjee  pprroo  tteennttoo  

úúččeell  vvzzoorr  ((ppřříílloohhaa  čč..  33)),,  kktteerrýý  ddooppllnníí..  VV  uuvveeddeennéémm  vvzzoorruu  ––  nnáávvrrhhuu  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy  uuvveeddee  

uucchhaazzeečč  úúddaajjee  vv  ssoouullaadduu  ss  oobbssaahheemm  ssvvéé  nnaabbííddkkyy..  NNáávvrrhh,,  ppooddeeppssaannýý  oossoobboouu  oopprráávvnněěnnoouu  zzaa  

uucchhaazzeeččee  jjeeddnnaatt,,  vvlloožžíí  ddoo  nnaabbííddkkyy..  UUcchhaazzeečč  vvyyppllnníí  nnáávvrrhh  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy  vv  ssoouullaadduu  ssee  vvššeemmii  

ppooddmmíínnkkaammii  ttééttoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee..  NNáásslleeddnněě  nneenníí  oopprráávvnněěnn  ssmmlloouuvvuu  mměěnniitt  aa  uupprraavvoovvaatt..  

NNáávvrrhh  ssmmlloouuvvyy  nneessmmíí  oommeezzoovvaatt  ppoožžaaddaavvkkyy  zzaaddaavvaatteellee  uuvveeddeennéé  vv  ttééttoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii..  

NNeessppllnněěnníí  ttééttoo  ppooddmmíínnkkyy  ppoossoouuddíí  zzaaddaavvaatteell  jjaakkoo  nneessppllnněěnníí  zzaaddáávvaaccíícchh  ppooddmmíínneekk  ss  nnáásslleeddkkeemm  

vvyylloouuččeenníí  ppřříísslluuššnnééhhoo  uucchhaazzeeččee  zz  ddaallššíí  úúččaassttii  vv  zzaaddáávvaaccíímm  řříízzeenníí..  PPookkuudd  jjeeddnnáá  jjmméénneemm  ččii  zzaa  

uucchhaazzeeččee  zzmmooccnněěnneecc  nnaa  zzáákkllaadděě  ppllnnéé  mmooccii,,  mmuussíí  bbýýtt  vv  nnaabbííddccee  ppřřeeddlloožžeennaa  ppllnnáá  mmoocc  

vv  oorriiggiinnáállee  nneebboo  úúřřeeddnněě  oovvěěřřeennéé  kkooppiiii..  NNeeppooddeeppssaannýý  nnáávvrrhh  ssmmlloouuvvyy  jjee  nneeppooddeeppssaannoouu  

nnaabbííddkkoouu..  NNaabbííddkkaa,,  kktteerráá  bbuuddee  oobbssaahhoovvaatt  nneeppooddeeppssaannoouu  ssmmlloouuvvuu,,  bbuuddee  zzee  zzaaddáávvaaccííhhoo  řříízzeenníí  

ddaannéé  ččáássttii  vvyylloouuččeennaa..  

  

1100..  PPoožžaaddaavvkkyy  zzaaddaavvaatteellee  nnaa  pprrookkáázzáánníí  kkvvaalliiffiikkaaccee::  

PPrrookkáázzáánníí  kkvvaalliiffiikkaaccee  ppooddllee  ppoožžaaddaavvkkůů  zzaaddaavvaatteellee  ssttaannoovveennýýcchh  vv  ssoouullaadduu  ssee  zzáákkoonneemm  oo  

vveeřřeejjnnýýcchh  zzaakkáázzkkáácchh  jjee  ppřřeeddppookkllaaddeemm  ppoossoouuzzeenníí  aa  hhooddnnoocceenníí  nnaabbííddeekk  vv  ttoommttoo  řříízzeenníí..  

SSppllnněěnníí  kkvvaalliiffiikkaaccee  ssee  rroozzuummíí::  

--  ČČeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí  oo  ssppllnněěnníí  zzáákkllaaddnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  

--  SSppllnněěnníí  pprrooffeessnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  ––  ttyyttoo  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell,,  kktteerrýý  

ppřřeeddlloožžíí::  

aa))  VVýýppiiss  zz  oobbcchhooddnnííhhoo  rreejjssttřřííkkuu,,  ppookkuudd  jjee  vv  nněěmm  zzaappssáánn  nneebboo  

bb))  DDookkllaadd  oo  oopprráávvnněěnníí  kk  ppooddnniikkáánníí  ppooddllee  zzvvllááššttnníícchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  vv  rroozzssaahhuu  

ooddppoovvííddaajjííccíímm  ppřřeeddmměěttuu  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy,,  zzeejjmméénnaa  ddookkllaadd  pprrookkaazzuujjííccíí  ppřříísslluuššnnéé  

žžiivvnnoosstteennsskkéé  oopprráávvnněěnníí  ččii  lliicceennccii  

--  ČČeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí  oo  eekkoonnoommiicckkéé  aa  ffiinnaannččnníí  zzppůůssoobbiilloossttii  ssppllnniitt  vveeřřeejjnnoouu  zzaakkáázzkkuu  

--  SSeezznnaamm  mmiinniimmáállnněě  22  ddooddáávveekk  oobbddoobbnnééhhoo  cchhaarraakktteerruu  pprroovveeddeennýýcchh  ddooddaavvaatteelleemm  zzaa  

ppoosslleeddnníí  33  rrookkyy  aa  oossvvěěddččeenníí  oobbjjeeddnnaatteellee  oo  řřááddnnéémm  ppllnněěnníí  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíícchh  zz  ttěěcchhttoo  

ddooddáávveekk;;  ttaattoo  oossvvěěddččeenníí  mmuussíí  zzaahhrrnnoovvaatt  cceennuu,,  ddoobbuu  aa  mmííssttoo  ddooddáávvkkyy  aa  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  

úúddaajj  oo  ttoomm,,  zzddaa  bbyyllaa  ttaattoo  ddooddáávvkkaa  pprroovveeddeennaa  řřááddnněě  aa  ooddbboorrnněě..  ZZaa  vvýýzznnaammnnéé  ppoovvaažžuujjee  

zzaaddaavvaatteell  ttaakkoovvéé  ddooddáávvkkyy,,  kktteerréé  bbyyllyy  oobbddoobbnnéé  kk  ttééttoo  ččáássttii  ppřřeeddmměěttuu  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy,,  

ppřřiiččeemmžž  kkaažžddáá  zz  ttěěcchhttoo  ddooddáávveekk  mmuussíí  bbýýtt  vv  oobbjjeemmuu  mmiinniimmáállnněě  225500..000000  KKčč  bbeezz  DDPPHH..  

ZZaaddaavvaatteell  ssii  vvyyhhrraazzuujjee  pprráávvoo  oovvěěřřiitt  úúddaajjee  uuvveeddeennéé  vv  kkaažžddéé  ttaakkoovvéé  rreeffeerreennččnníí  zzaakkáázzccee..  

DDookkllaaddyy  mmoohhoouu  bbýýtt  ppřřeeddlloožžeennyy  vv  kkooppiiii  bbeezz  oovvěěřřeenníí..  ZZaaddaavvaatteell  mmůůžžee  vvyyžžááddaatt  ppřřeeddlloožžeenníí  

oorriiggiinnáállůů  ttěěcchhttoo  ddookkllaaddůů..  
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1111..  KKrriittéérriiaa  pprroo  hhooddnnoocceenníí  nnaabbííddkkyy::  

ZZáákkllaaddnníímm  hhooddnnoottííccíímm  kkrriittéérriieemm  pprroo  zzaaddáánníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  jjee  nneejjnniižžššíí  nnaabbííddkkoovváá  cceennaa  

vvččeettnněě  DDPPHH..  

  

1122..  PPoožžaaddaavvkkyy  zzaaddaavvaatteellee  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  nnaabbííddkkoovvéé  cceennyy  uucchhaazzeeččeemm::  

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  bbuuddee  ssttaannoovveennaa  pprroo  ddaannoouu  ddoobbuu  ppllnněěnníí  jjaakkoo  cceennaa  nneejjvvýýššee  ppřřííppuussttnnáá  ppoo  cceelloouu  

ddoobbuu  rreeaalliizzaaccee  uuvveeddeennééhhoo  rroozzssaahhuu  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  zzaa  ppooddmmíínneekk  uuvveeddeennýýcchh  vv  zzaaddáávvaaccíí  

ddookkuummeennttaaccii,,  ssee  zzaappooččtteenníímm  vveešškkeerrýýcchh  nnáákkllaaddůů  ((ddoopprraavvaa  bbaallnnéé)),,  rriizziikk,,  zziisskkuu  aa  ffiinnaannččnníícchh  

vvlliivvůů  ((nnaappřř..  iinnffllaaccee))..  

PPoožžaaddaavvkkyy  zzaaddaavvaatteellee  nnaa  jjeeddnnoottnnýý  zzppůůssoobb  zzpprraaccoovváánníí  aa  ddoolloožžeenníí  nnaabbííddkkoovvéé  cceennyy::  

UUcchhaazzeečč  vv  nnaabbííddccee  uuvveeddee::  

  CCeennaa  cceellkkeemm  bbeezz  DDPPHH  

  VVyyččíísslleenníí  DDPPHH  

  CCeennaa  cceellkkeemm  vvččeettnněě  DDPPHH  

PPooddkkllaaddeemm  pprroo  zzpprraaccoovváánníí  nnaabbííddkkoovvéé  cceennyy  jjee  ttaattoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee..  

  

1133..          DDaallššíí  ppooddmmíínnkkyy  zzaaddaavvaatteellee::  

1133..11    ZZppůůssoobb  zzpprraaccoovváánníí  nnaabbííddkkyy::  

NNaabbííddkkyy  mmuussíí  bbýýtt  ppooddáánnyy  ppooššttoouu,,  ddooppoorruuččeenněě,,  vv  řřááddnněě  uuzzaavvřřeennýýcchh  oobbáállkkáácchh,,  ooppaattřřeennýýcchh  

zzppěěttnnoouu  aaddrreessoouu  ddooddaavvaatteellee,,  ss  vvýýrraazznnýýmm  oozznnaaččeenníímm::  

  

NNAABBÍÍDDKKAA  ––  „„NNÁÁKKUUPP  KKOOMMPPOOSSTTÉÉRRŮŮ““  PPRROO  OOBBEECC    SSLLAATTIINNUU    --  NNEEOOTTVVÍÍRRAATT  

  

NNaabbííddkkoouu  jjee  nnáávvrrhh  ssmmlloouuvvyy  ppooddaannýý  ddooddaavvaatteelleemm..  VVee  ssmmyysslluu  uuvveeddeennééhhoo  bbuuddee  vvee  ssttaannoovveennéé  

llhhůůttěě  uucchhaazzeeččeemm  ppřřeeddlloožžeennaa  vv  jjeeddnnéé  oobbáállccee  NNaabbííddkkaa  ((nnáávvrrhh  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy))  nnaa  pprroovveeddeenníí  

vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  aa  ppoovviinnnnéé  ppřříílloohhyy  nnaabbííddkkyy  ((vviizz  nníížžee))..  

NNaabbííddkkaa  ((ssmmlloouuvvaa))  bbuuddee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ččeesskkéémm  jjaazzyyccee,,  vv  ppíísseemmnnéé  ffoorrmměě  aa  bbuuddee  ppooddeeppssáánnaa  

oopprráávvnněěnnoouu  oossoobboouu  ddooddaavvaatteellee..  VVššeecchhnnyy  ppoovviinnnnéé  ppřříílloohhyy  bbuuddoouu  zzpprraaccoovváánnyy  vv  ččeesskkéémm  jjaazzyyccee,,  

vv  ppíísseemmnnéé  ffoorrmměě..  

NNaabbííddkkyy  ((ssmmlloouuvvaa))  vvččeettnněě  ppřříílloohh  bbuuddee  ppooddáánnaa  22xx  vv  oorriiggiinnáállee..  PPoovviinnnnéé  ppřříílloohhyy  bbuuddoouu  ssppllňňoovvaatt  

nnáálleežžiittoossttii  ppoožžaaddoovvaannéé  ttoouuttoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccíí..  

NNaabbííddkkaa  bbuuddee  ooppaattřřeennaa  kkrryyccíímm  lliisstteemm,,  jjeehhoožž  ffoorrmmuulláářř  jjee  ppřříílloohhoouu  ttééttoo  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee..    

SSoouuččáássttíí  nnaabbííddkkyy  bbuuddee  cceerrttiiffiikkáátt  kkvvaalliittyy  pprroodduukkttuu,,  jjeehhoo  žžiivvoottnnoossttii..  

  

1133..22    UUssppoořřááddáánníí  nnaabbííddkkyy  aa  ppoovviinnnnýýcchh  ppřříílloohh::  

11..  KKrryyccíí  lliisstt  nnaabbííddkkyy  ((ppřříílloohhaa  čč..  22))  

22..  NNaabbííddkkaa  ((kkuuppnníí  ssmmlloouuvvaa))  ppooddeeppssaannáá  oopprráávvnněěnnoouu  oossoobboouu  uucchhaazzeeččee  ((ppřříílloohhaa  čč..  33))  

33..  TTeecchhnniicckkáá  ssppeecciiffiikkaaccee  ((ppřříílloohhaa  čč..  44))  

44..  CCeerrttiiffiikkáátt  kkvvaalliittyy  pprroodduukkttuu,,  jjeehhoo  žžiivvoottnnoossttii  

55..  ČČeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí  oo  ssppllnněěnníí  zzáákkllaaddnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  kkrriittéérriiíí  ((ppřříílloohhaa  čč..  55))  
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66..  VVýýppiiss  zz  oobbcchhooddnnííhhoo  rreejjssttřřííkkuu  nneebboo  ddookkllaadd  oo  oopprráávvnněěnníí  kk  ppooddnniikkáánníí  ((žžiivvnnoosstteennsskkýý  lliisstt))  

77..  ČČeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí  oo  eekkoonnoommiicckkéé  aa  ffiinnaannččnníí  zzppůůssoobbiilloossttii  ssppllnniitt  vveeřřeejjnnoouu  zzaakkáázzkkuu  

((ppřříílloohhaa  čč..  66))  

88..  SSeezznnaamm  ddooddáávveekk  oobbddoobbnnééhhoo  cchhaarraakktteerruu  

99..  PPřřííppaaddnnéé  ddaallššíí  ppřříílloohhyy  aa  ddooppllnněěnníí  nnaabbííddkkyy  ddllee  uuvváážžeenníí  ddooddaavvaatteellee  

  

1133..33  LLhhůůttaa  aa  mmííssttoo  pprroo  ppooddáánníí  nnaabbííddkkyy::  

NNaabbííddkkyy,,  vvččeettnněě  vvššeecchh  ppoovviinnnnýýcchh  ppřříílloohh,,  mmuussíí  bbýýtt  ddoorruuččeennyy  ppooššttoouu  ddooppoorruuččeenněě  zzaaddaavvaatteellii  nnaa  

aaddrreessuu::  OObbeecc  SSllaattiinnaa,,  SSllaattiinnaa  5500,,  441100  0022    LLoovvoossiiccee,,    nneejjppoozzdděějjii  ddoo  2211..77..22001155  ddoo  1155,,0000  

hhooddiinn..  

ZZaa  ddoorruuččeenníí  nnaabbííddkkyy  ppooššttoouu  jjee  ppoovvaažžoovváánn  ookkaammžžiikk  ppřřeevvzzeettíí  nnaabbííddkkyy  ppooddaatteellnnoouu  zzaaddaavvaatteellee..  

NNaabbííddkkyy  ddoorruuččeennéé  ppoo  llhhůůttěě  pprroo  ppooddáánníí  nnaabbííddeekk  ppoossoouuddíí  zzaaddaavvaatteell  jjaakkoo  nneessppllnněěnníí  zzaaddáávvaaccíícchh  

ppooddmmíínneekk  ss  nnáásslleeddkkeemm  vvyylloouuččeenníí  ppřříísslluuššnnééhhoo  uucchhaazzeeččee  zz  ddaallššíí  úúččaassttii  vv  zzaaddáávvaaccíímm  řříízzeenníí..  

  

OOtteevvíírráánníí  oobbáálleekk  ss  nnaabbííddkkaammii  ssee  uusskkuutteeččnníí  2244..77..22001155  vv  99,,0000    hhoodd..  NNaabbííddkkyy  bbuuddoouu  ootteevvíírráánnyy  vv  

ttoommttééžž  ppoořřaaddíí,,  vv  jjaakkéémm  bbyyllyy  zzaaddaavvaatteellii  ddoorruuččeennyy..  OOtteevvíírráánníí  oobbáálleekk  ss  nnaabbííddkkaammii  pprroobběěhhnnee  bbeezz  

ppřřííttoommnnoossttii  uucchhaazzeeččůů..  

  

1144..  PPoosskkyyttoovváánníí  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee::  

KKoommpplleettnníí  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  ppoosskkyyttuujjee  zzaaddaavvaatteell  nnaa  úúřřeeddnníí  ddeessccee  oobbccee  SSllaattiinnaa::  

hhttttpp::////wwwwww..ssllaattiinnaa--lltt..cczz//uurreeddnnii__ddeesskkaa..hhttmmll  

  

1155..  DDooddaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  kk  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii::  

DDooddaavvaatteell  jjee  oopprráávvnněěnn  ppoožžaaddoovvaatt  ppoo  zzaaddaavvaatteellii  ddooddaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  kk  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii..  

ŽŽááddoosstt  oo  ddooddaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  mmuussíí  bbýýtt  ppíísseemmnnáá  aa  ddoorruuččeennáá  nneejjppoozzdděějjii  55  pprraaccoovvnníícchh  ddnníí  ppřřeedd  

uuppllyynnuuttíímm  llhhůůttyy  pprroo  ppooddáánníí  nnaabbííddeekk..  ZZaaddaavvaatteell  uuvveeřřeejjnníí  ddooddaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  nneejjppoozzdděějjii  ddoo  33  

pprraaccoovvnníícchh  ddnníí  nnaa  úúřřeeddnníí  ddeessccee  oobbccee  SSllaattiinnaa::  hhttttpp::////wwwwww..ssllaattiinnaa--lltt..cczz//uurreeddnnii__ddeesskkaa..hhttmmll  

SS  oohhlleeddeemm  nnaa  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  vvzznneesseenníí  ddoottaazzuu  kk  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  jjee  pprráávvnníímm  úúkkoonneemm  

uucchhaazzeeččee,,  ppoožžaadduujjee  zzaaddaavvaatteell,,  aabbyy  pprroo  ppooddáánníí  ddoottaazzůů  kk  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  bbyyllaa  vvyyuužžíívváánnaa  

vvýýhhrraaddnněě  uuvveeddeennáá  ppíísseemmnnáá  ffoorrmmaa..  ZZaaddaavvaatteell  nneebbuuddee  bbrráátt  vv  úúvvaahhyy  ddoottaazzyy  ssdděělleennéé  tteelleeffoonniicckkyy  

ččii  jjiinnaakk..  JJaakkáákkoolliivv  ttaakkoovváá  kkoommuunniikkaaccee  zzee  ssttrraannyy  uucchhaazzeeččee  nnaa  zzaaddaavvaatteellee  mmuussíí  bbýýtt  ooppaattřřeennaa  

ppooddppiisseemm  oossoobbyy  oopprráávvnněěnnéé  jjeeddnnaatt  jjmméénneemm,,  ččii  zzaa  uucchhaazzeeččee..  

NNaa  ddoottaazzyy  ppooddaannéé  jjiinnýýmm  zzppůůssoobbeemm  nneežž  sshhoorraa  uuvveeddeennýýmm,,  nneebbuuddee  zzaaddaavvaatteell  nnaahhllíížžeett  jjaakkoo  nnaa  

ddoottaazzyy  uucchhaazzeeččůů  vvzznneesseennéé  vvee  ssmmyysslluu  §§  4499  zzáákkoonnaa  aa  nneebbuuddee  ssee  ttěěmmiittoo  ddáállee  jjaakkkkoolliivv  zzaabbýývvaatt..  

ZZaaddaavvaatteell  rroovvnněěžž  mmůůžžee  ppoosskkyyttnnoouutt  uucchhaazzeeččůůmm  ddooddaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  kk  zzaaddáávvaaccíímm  ppooddmmíínnkkáámm  

ii  bbeezz  ppřřeeddcchhoozzíí  žžááddoossttii..  

  

1166..  IInnffoorrmmaaccee  oo  vvýýsslleeddkkuu  zzaaddáávvaaccííhhoo  řříízzeenníí::  

DDooddaavvaatteelléé  bbuuddoouu  oo  vvýýsslleeddkkuu  zzaaddáávvaaccííhhoo  řříízzeenníí  ččii  oo  ppřřííppaaddnnéémm  vvyylloouuččeenníí  zzee  ssoouuttěěžžee  

iinnffoorrmmoovváánnii  ppíísseemmnněě  ppooššttoouu..  

  

  

http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html
http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html
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1177..  ZZaaddáávvaaccíí  llhhůůttaa::  

ZZaaddáávvaaccíí  llhhůůttaa,,  ssee  rroozzuummíí  llhhůůttaa,,  ppoo  kktteerroouu  jjssoouu  ddooddaavvaatteelléé  ssvvýýmmii  nnaabbííddkkaammii  vváázzáánnii..  ZZaaddáávvaaccíí  

llhhůůttaa  jjee  9900  ddnníí,,  jjeejjíí  bběěhh  ppooččíínnáá  ddnneemm  nnáásslleedduujjííccíímm  ppoo  sskkooččeenníí  llhhůůttyy  pprroo  ppooddáánníí  nnaabbííddeekk..  

DDooddaavvaatteellii,,  jjeehhoožž  nnaabbííddkkyy  bbyyllaa  vvyybbrráánnaa  jjaakkoo  nneejjvvhhooddnněějjššíí,,  ssee  llhhůůttaa,,  ppoo  kktteerroouu  jjee  ssvvoojjíí  

nnaabbííddkkoouu  vváázzáánn,,  pprrooddlluužžuujjee  ddoo  uuzzaavvřřeenníí  ssmmlloouuvvyy,,  nneejjvvííccee  vvššaakk  oo  3300  ddnnůů..  

  

  

  

1188..  PPrráávvaa  zzaaddaavvaatteellee::  

ZZaaddaavvaatteell  ssii  vvyyhhrraazzuujjee  pprráávvoo::  

aa))  ZZaaddáávvaaccíí  řříízzeenníí  nnaa  vveeřřeejjnnoouu  zzaakkáázzkkuu  zzrruuššiitt  

bb))  NNeevvrraacceett  ddooddaavvaatteellůůmm  ppooddaannéé  nnaabbííddkkyy  

cc))  NNeeppoosskkyyttoovvaatt  nnááhhrraadduu  nnáákkllaaddůů,,  kktteerréé  uucchhaazzeečč  vvyynnaalloožžíí  nnaa  úúččaasstt  vv  ssoouuttěěžžii  

dd))  OOddmmííttnnoouutt  vvššeecchhnnyy  ppřřeeddlloožžeennéé  nnaabbííddkkyy  

ee))  ZZáájjeemmccee  ppooddáánníímm  nnaabbííddkkyy  nnaa  ttuuttoo  vvýýzzvvuu  pprroojjeevvuujjee  bbeezzvvýýhhrraaddnnýý  ssoouuhhllaass  ss  ttěěmmiittoo  

ppooddmmíínnkkaammii..  

  

1199..  ZZáávvěěrreeččnnáá  uussttaannoovveenníí::  

JJaakkýýkkoolliivv  ppoossttuupp  ččii  úúkkoonn  zzaaddaavvaatteellee  uuččiinněěnnýý  vv  ttoommttoo  řříízzeenníí  nneenníí  ppoossttuuppeemm  ččii  úúkkoonneemm  ppooddllee  

zzáákkoonnaa  oo  vveeřřeejjnnýýcchh  zzaakkáázzkkáácchh,,  bbyyťť  bbyy  ttaakkoovvýý  úúkkoonn  ččii  ppoossttuupp  ffoorrmmáállnněě  ppřřiippoommíínnaall..  PPookkuudd  jjee  

tteeddyy  vv  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  nnaappřřííkkllaadd  oobbssaažžeenn  ooddkkaazz  nnaa  kkoonnkkrrééttnníí  uussttaannoovveenníí  zzáákkoonnaa  oo  

vveeřřeejjnnýýcchh  zzaakkáázzkkáácchh,,  jjee  ppoossttuupp  ppooddllee  ttoohhoottoo  uussttaannoovveenníí  ppoouužžiitt  jjaakkoo  zzaaddaavvaatteelleemm  ddoobbrroovvoollnněě  

zzvvoolleennáá  ffoorrmmaa  vv  ddaannéémm  zzaaddáávvaaccíímm  řříízzeenníí..  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                        IInngg..  DDaannaa  SSttrráánnsskkáá  

ssttaarroossttkkaa  oobbccee  SSllaattiinnaa  
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Příloha č. 2 

Krycí list nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu:  

NÁKUP 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 

cena celkem bez DPH 0,00 

vyčíslení DPH 0,00 

cena celkem vč. DPH 0,00 

 

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“) 

 

mailto:info@slatina-lt.cz
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1. Prohlášení prodávajícího 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 150 ks kompostérů o objemu 800 litrů, 

(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 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.  

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 kompostérů“ 

vyhlášenou v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí. 

2.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 



 
 

 

Název projektu: Nákup špětkovače a kompostérů                                      Projekt je realizován za podpory  Operačního programu Životní prostředí 

 

 

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 60 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 0,5 % 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).  

 

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 
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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 0,5 % 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 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li 

prodlení) zvlášť účtován. 
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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 

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. 
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9.3. 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. 

 

9.4. 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. 

 

9.5. 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. 

 

9.6. 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. 

 

9.7. 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   
    
                                                 

 

Příloha:  

- technická specifikace kompostérů 
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Příloha č. 4 

Technická specifikace 

 

Kompostér o objemu:    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 4 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 

životnost  uchazeč uvede hodnotu 

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. 5 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že dodavatel 

/ doplňte název, sídlo a právní formu uchazeče/ 

 

jako uchazeč o veřejnou zakázku  

NÁKUP 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 KOMPOSTÉRŮ  

 

 

 

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

 

 

 

 

 

 

V ……………………….... dne ………………… 

 

 

 
      …………………………………………………………………… 

                         Jména a podpisy statutárního orgánu uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

  


