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PREAMBULE 
 
Zadávací dokumentace  je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného 
podlimitního  řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky 
v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 
 

1. Předmět veřejné zakázky 

1.1. Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktoru s čelním nakladačem 1 ks 
štěpkovače. Bližší specifikace dodávky je uvedena v  příloze č. 3 ZD - Technická specifikace.  
 
Veškeré dodávané zařízení musí být nové.  
 
 
1.2. Místo plnění (dodávky) 
Místem dodávky uvedené v článku 1.1. této zadávací dokumentace je: Městys Vranov nad Dyjí, 
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí, Česká republika. 
 

1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Hlavní předmět     CPV 16000000-5 - Zemědělské stroje 
 

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:  1 035 000 Kč bez DPH 

 
 

2. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob 
prokázání 

 
2.1. Prokázání kvalifikace uchazeče 
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace podle zákona.  
 
Kvalifikaci podle § 50 zákona splní dodavatel, který: 
a) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 

§ 50 odst. 1 písm. c) zákona,  
d) prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

 
 
2.2. Způsob prokázání kvalifikace uchazeče ve zjednodušeném podlimitním řízení 
Dodavatel je povinen v souladu s § 62 odst. 3 zákona prokázat splnění kvalifikace, které je 
předpokladem hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky. Dodavatel je povinen prokázat 
splnění kvalifikace k datu podání nabídky a to čestným prohlášením podepsaným oprávněnou 
osobou (viz. Příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Z obsahu tohoto čestného prohlášení musí 
být zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

http://www.isvz.cz/isvz/Ciselniky/CiselnikCommonProcurementVocabularyStrom.aspx?id_nadriz=17715&rezim_stranky=2
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2.3. Prokázání kvalifikace vybraným dodavatelem 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních 
předpokladů dle čl. 2.3.1. až 2.3.4. této zadávací dokumentace (doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90ti dnů ke 
dni podání nabídky! ). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti 

k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 
 
 
2.3.1. Základní  kvalifikační předpoklady  
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3 zákona: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 
[odstavec 1 písm. f)], 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 

d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) i) až k)]. 

 

2.3.2. Profesní kvalifikační předpoklady  

- dle ustanovení § 54 písm. a) zákona 
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 
- dle ustanovení § 54 písm. b) zákona 
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  
 
 
2.3.3. Čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona  
Uchazeč prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti předložením čestného prohlášení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. Uchazeč čestně prohlásí, že je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit 
veřejnou zakázku s názvem „Technické vybavení komunitní kompostárny Vranov nad Dyjí“. 
 

2.3.4. Technické kvalifikační předpoklady  

-dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona 
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (zpětně od data pro 
podání nabídky) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění - dodavatel prokáže, že provedl alespoň 3 
dodávky obdobného typu techniky, tj. 3 traktoru s čelním nakladačem. Přílohou tohoto seznamu 
musí být způsob prokázání dle § 56 odst. (1) písm. a) bod 1 až 3 zákona. 
-dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona 
Popis a fotografie zboží určeného k dodání – minimální úroveň je stanovena vymezením předmětu 
plnění  čl. 1.1. této ZD  
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3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

3.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky, za kterých je 
možno překročit nabídkovou cenu 

1. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: 
nabídková cena celkem bez DPH, aktuální sazba DPH v Kč a nabídková cena celkem včetně 
DPH. Bude zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, seznámení obsluhy v místě předání a 
ostatních výdajů uchazeče. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a že překročení výše 
nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. Jiné podmínky pro 
překročení ceny zadavatel nepřipouští. 

2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění je předložená technická specifikace 
(viz příloha č. 3) 

3. Celková nabídková cena v členění dle bodu 1. tohoto článku (nabídková cena bez DPH, aktuální 
sazba DPH v Kč, nabídková cena vč. DPH) bude uvedena v krycím listu a návrhu smlouvy. 

 
 
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových 
předpisů. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. 
 

3.2. Požadavky na zpracování a členění nabídky 

Nabídka musí být podána písemně, a to v listinné podobě 1 x v originále a 1 x v kopii, dle 
formálních, technických a smluvních požadavků zákona a zadavatele. Nabídka, včetně veškerých 
požadovaných dokladů, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, 
nebo jiný platný pověřovací dokument. 
 
Nabídka musí obsahovat náležitosti dle § 68 odst. 2 zákona a dále nabídka musí být předložena  
v řádně uzavřené obálce,  zřetelně označena adresou uchazeče a zadavatele a nápisem v českém 
jazyce:  

 
!! SOUTĚŽ – Technické vybavení komunitní kompostárny Vranov nad Dyjí - 

NEOTVÍRAT!! 
 
 

Způsob zpracování nabídky: 
 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
 Nabídka musí být podána v jednom svazku, na obálce musí být uvedena adresa, na niž je 

možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona. 
 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle 

výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná 
moc musí být součástí nabídky uchazeče 

 
 
Členění nabídky: 

1) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). 
2) Vyplněný krycí list nabídky, který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče, pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 1 ZD. 
3) Návrh kupní smlouvy, který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče a musí být v souladu s čl. 5 této ZD. Přílohou návrhu kupní smlouvy musí být 
doložena příloha č. 1 Cenová specifikace techniky a dále musí být doložena příloha č. 2  
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Technická specifikace techniky – tato příloha musí být zpracována dle Technické 
specifikace (příloha č. 3 ZD). Všechny parametry uvedené v Technické specifikaci (příloha 
č. 3 ZD) musí být uchazečem  dodrženy, proto v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy musí být 
všechny tyto základní parametry uvedeny. 

4) Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle čl. 2 této zadávací dokumentace – pro 
prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeč použije přílohu č. 4 – vzor čestného 
prohlášení. 

5) Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona – uchazeč použije přílohu č. 5 této 
zadávací dokumentace. 

6) Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zákonem  nebo  
zadavatelem.  

 
Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní 
vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje. 
 
 
 
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou 
řadou. Dále zadavatel doporučuje, aby nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný 
list volně vyjmout. 
 

3.3. Zadávací lhůta 

Uchazeč je svou nabídkou vázán 150 dnů. 

 

4. Termíny plnění 

 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy:        12. 8. 2013 
Předpokládaný termín dokončení dodávky:    do 90 dnů od nabytí účinnosti platné kupní smlouvy.  
 

5. Platební a obchodní podmínky   
 

Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace – Návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této 
zadávací dokumentace, nesmí být uchazeči jakkoliv měněn a musí být ze strany uchazeče podepsán 
oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená 
kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu kupní smlouvy uchazeče. 
 

6. Zadávací dokumentace                         

6.1. Obsah zadávací dokumentace  

Textová část zadávací dokumentace  
příloha č. 1 - Krycí list nabídky    
příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy  
příloha č. 3 - Technická specifikace  
příloha č. 4 - Vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 
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6.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, a to v průběhu lhůty určené pro vyžádání dodatečných informací definované v 
ustanovení § 49 zákona. 
Žádost o dodatečné informace musí být písemná a musí být doručena na adresu zadavatele. Pokud 
zájemce podá žádost o dodatečné informace elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky 
stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a jeho prováděcími vyhláškami. 
Dodatečné informace budou odeslány všem uchazečům, kteří si odebrali Zadávací dokumentaci a 
budou uveřejněny ve lhůtě stanovené zákona na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369 

 
 

6.3. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za pořízení zadávací dokumentace. 
 

7. Lhůta pro podání nabídky 

7.1.  Lhůta pro podávaní nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 7. 2013 do 10:00 hod.    
 

7.2.  Adresa pro podání nabídek 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Úřad městyse Vranov nad 
dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. Kontaktní osoba pro podání nabídky je Ing. Lubomír 
Vedra – starosta městyse, elektronická adresa: vedra@ouvranov.cz, tel.: +420 515 296 319. Při 
podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou 
Úřad městyse Vranov nad Dyjí na uvedené adrese.   

7.3. Termín otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 7. 2013 od 10:00 hod. v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Vranov nad Dyjí. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové 
komise a také jeden zástupce uchazeče, na základě zmocnění. 
 

7.4.  Podání nabídky po stanovené lhůtě 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané 
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 
 
 

8. Kritérium pro zadání veřejné zakázky 

8.1. Stanovení kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Nabídky budou hodnoceny  dle hodnotícího  kritéria – nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez 

DPH. 
 
 

8.2. Způsob hodnocení nabídek 
Hodnocení při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny probíhá seřazením nabídek podle 
absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší.  

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
mailto:vedra@ouvranov.cz
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9. Jiné požadavky zadavatele 

9.1. Změna podmínek zadávacího řízení a závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže. 

2. Zadavatel  upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení a to dle § 84 odst. zákona. 

3. Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a 
SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím 
především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci 
projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

4. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. 

5. Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení, který nesplní kvalifikaci, dle § 60 
zákona. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnění tohoto rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu 
zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369 
a to v souladu s § 60 odst. 2 zákona. 

6. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle § 76 zákona na profilu 
zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369 
a to v souladu s § 76 odst. 6 zákona. 

7. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona na 
profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-
8c3eb0111369 a to v souladu s § 81 odst. 4 zákona.  

8. Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení dle specifikace 
uvedené v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek, před podpisem 
kupní smlouvy, a to přistavením předmětu veřejné zakázky v místě dodávky tj. Městyse Vranov 
nad Dyjí. 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. 

 

9.2. Varianty nabídky 

Zadavatel varianty nabídky nepřipouští. 
 
 
 
Ve Vranově nad Dyjí, dne 8. 7. 2013  
 
 
 
 
                 _____________________________________ 

                                                                                    Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e72408f2-b593-4e68-b5da-8c3eb0111369
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Veřejná zakázka  

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

Název zakázky: Technické vybavení komunitní kompostárny Vranov nad Dyjí 

Údaje o dodavateli 

Obchodní jméno:  

Právní forma:  

Sídlo, resp. místo podnikání:  

IČ:  

DIČ:  

Telefon:  

E-mail:  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky 

Jméno, příjmení, titul:  

Telefon:  

E-mail:  

Cenová nabídka – 1 ks traktoru s čelním nakladačem 

Cena celkem za 1 ks traktoru s čelním nakladačem v Kč bez DPH  

Hodnota DPH v Kč  

Cena celkem za 1 ks traktoru s čelním nakladačem v Kč vč. DPH    

Cenová nabídka – 1 ks štěpkovače 

Cena celkem za 1 ks štěpkovače v Kč bez DPH  

Hodnota DPH  v Kč  

Cena celkem za 1 ks štěpkovače v Kč vč. DPH    

CENA CELKEM  

Cena celkem v Kč bez DPH  

Hodnota DPH  v Kč  

Cena celkem v Kč vč. DPH    

Oprávněná osoba dodavatele 

Jméno, příjmení, titul:  

Telefon:  

E-mail:  

Podpis oprávněné osoby dodavatele: 

 

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

V ..................................... dne .......................... 
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NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY 

 

 

Smluvní strany 

Kupující: 

 

Název: Městys Vranov nad Dyjí 

Sídlo:  Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 

Jejímž jménem jedná:  Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse 

E-mail: vedra@ouvranov.cz 

Telefon: 568 870 178 

IČ: 00293806 

DIČ: CZ00293806 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 1921-741/0100 

 

Prodávající: 

Obchodní  firma:  

Sídlo:  

Zastoupená:   

K jednání pověřen :    

E-mail:  

Telefon/fax:   

IČ/DIČ:   

Obchodní rejstřík:  

Zápis u:  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

mailto:vedra@ouvranov.cz
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I. Předmět smlouvy a rozsah plnění 

 

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků, a to 

vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami. 

- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová 

specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a 

uvést do provozu. 

- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné 

proškolení pracovníků kupujícího. 

- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a 

SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím 

především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci 

projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění 

 

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými 

předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí). 

 

Doba plnění: 

- Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 90ti dnů od nabytí účinnosti této kupní 

smlouvy.   

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Cenová 

specifikace techniky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace této smlouvy . 

 

Místo plnění: Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí, Česká republika. 

Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.   

 

Ostatní podmínky: 

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a 

převzetí bez vad a nedodělků. 

- Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu  smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího. 
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- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické 

parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu 

smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající 

nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění 

veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není 

tímto ustanovením dotčeno.  

 

III. Cena a platební podmínky 

 

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

- cena celkem v Kč bez DPH:                         _________________,- Kč 

- DPH:                                                        _________________,- Kč 

- cena celkem v Kč vč. DPH:    _________________,- Kč 

 

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného 

předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).  

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou 

daňových předpisů.  

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. 

Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její 

nedílnou součást. 

 

Platební podmínky: 

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou 

po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky. 

- Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je 60 kalendářních dnů po jejím vystavení. 

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH. 

 

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis 

 

- Prodávající poskytuje záruku na dodávaný traktor s čelním nakladačem v délce 48 měsíců a na 

dodávaný štěpkovač v délce 24 měsíců.   

- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo 
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instalaci provedené pracovníky prodávajícího. 

- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu 

s technickými podmínkami. 

- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů. 

- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a 

instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami. 

- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení. 

- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, 

povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek. 

- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu. 

- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověření 

pracovníci. 

- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V 

oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, 

ve výjimečných případech i telefonicky. 

- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání 

a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.  

- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po 

jejich zjištění. 

- Časová dostupnost servisu od nahlášení do zahájení opravy činí max. 24 hod.  

 

V. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.  

- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního 

předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu 

prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že 

předmět plnění nepřevezme.  

- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné 

částky za každý den prodlení.  

- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a 

uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den 

prodlení. 

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se 
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jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy. 

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona § 409 a násl. č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze 

písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

- Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace písemné „Rozhodnutí o poskytnutí 

podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP“, přičemž je kupující povinen tuto 

skutečnost prodávajícímu písemně sdělit. 

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran. 

- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace 

techniky“, příloha č.2 – „Technická specifikace techniky“. 

 

Ve Vranově nad Dyjí, dne………….                           V ………………………., dne……………  

 

 

 

…………………………………………...                         ……………………………………….. 

Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse                                    ………………….. - prodávající 
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PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“ 

 

Jednotkové ceny dodávaného zboží: 

Typ techniky Obchodní značka 
Cena za 1 ks 

v Kč bez DPH 

Cena za 1 ks 

v Kč včetně 

DPH 

Traktor s čelním 

nakladačem 
…………. ……….. ………….. 

Štěpkovač …………. ……….. ………….. 

CELKEM …………. ……….. ………….. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“ 

 

Traktor s čelním nakladačem Nabídka uchazeče 

Přední tříbodový závěs bez vývodového hřídele ANO/NE 

Rámová konstrukce ANO/NE 

Motor min. 70 HP  ANO/NE (………. HP) 

Motor min. 4 válec ANO/NE (……. válec) 

Spojky elektricky ovládané, mokré ANO/NE 

Vzduchové brzdy 1 a 2 okruhové ANO/NE 

Nádrž paliva min. 120 litrů ANO/NE (………. litrů) 

Rozvor min. 2 500 mm ANO/NE (………. mm) 

Reverzor elektricky ovládaný ANO/NE 

Spojka elektricky ovládaná ANO/NE 

Převodovka s plazivými rychlostmi ANO/NE 

Přední poháněná náprava s diferenciálem ANO/NE 

Vícepokojové ráfky ANO/NE 

Mechanické ovládání tříbodového závěsu ANO/NE 

Zvedací síla min. 35 kN ANO/NE (………. kN) 

Min. 2 hydraulické okruhy ANO/NE (…… okruhy) 

Vývodová hřídel min. 540/540E ot./min ANO/NE (……. ot./min.) 

Kabina s klimatizací ANO/NE 

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče ANO/NE 

Min. hmotnost traktoru 6 000 Kg ANO/NE (………. Kg) 

Min. hmotnost přípojného vozidla 15 000 Kg ANO/NE (………. Kg) 

Min. provozní hmotnost 3 700 Kg ANO/NE (………. Kg) 

Čelní nakladač Nabídka uchazeče 

Šířka lžíce nakladače min. 2 000 mm ANO/NE (……… mm) 

Tlumič rázů ANO/NE 
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Mechanické ovládání ANO/NE 

Min. zdvihací síla výložníku 1 350 Kg ANO/NE (……… Kg) 

Min. zdvihací výška výložníku 3 000 mm ANO/NE (……… mm) 

Štěpkovač Nabídka uchazeče 

min. štěpkovací průměr 140 mm ANO/NE (……… mm) 

na vlastním podvozku s přepravní rychlostí do 80 km/hod – bez 

nájezdové brzdy 

ANO/NE (……. km/hod.) 

s vlastním motorem o výkonu min. 20 kW ANO/NE (….…. kW) 

počet nožů max. 2 ks ANO/NE (…..…. ks) 

vkládací válce min. 2 ks ANO/NE (…..…. ks) 

vkládací válce hydraulicky poháněné o průměru válce min. 185 

mm  

ANO/NE (…..…. mm) 

průměr řezacího kotouče min. 550 mm ANO/NE (…..…. mm) 

minimální štěpkovací výkon: min. 5 m3 / hod. ANO/NE (….. m3/hod.) 

minimální rozměry vkládacího profilu: 900 x 800 mm ANO/NE (…... x .... mm) 

minimální rozměry vstupního vkládacího otvoru 290 x 220 mm ANO/NE (…... x .... mm) 

jištění proti přetížení – antiblokovací systém ANO/NE 

max. délka 4000 mm ANO/NE (…..…. mm) 

max. šířka 1600 mm ANO/NE (…..…. mm) 

max. výška 2500 mm ANO/NE (…..…. mm) 

max. celková hmotnost 750 kg ANO/NE (…..…. kg) 

pohon řezacího kotouče minimálně 3 klínovými řemeny ANO/NE (…. řemeny) 

manuální regulace rychlosti vkládání materiálu ANO/NE 

bezpečnostní spínač pro otevření řezacího ústrojí, násypky a 

komínu 

ANO/NE 

bezpečnostní madlo u vkládací násypky ANO/NE 

komín sklopný pro převoz či parkování ANO/NE 

komín otočný o min. 270 stupňů, nastavitelná koncovka 

komínu pro usměrnění toku štěpky 

ANO/NE (…..…. stupňů) 

bezpečnostní Stop-spínač na násypce ANO/NE 

počítadlo motohodin s celkovým a denním záznamem ANO/NE 

 

 

                                                                                    V ………………………., dne……………  

 

 

 

                                                                                          ………………………………………….. 

                                                                                                  ………………….. - prodávající 

 



Příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky 
 

 

1. Traktor s čelním nakladačem: 
- Přední tříbodový závěs bez vývodového hřídele 

- Rámová konstrukce 

- Motor min. 70 HP  

- Motor min. 4 válec 

- Spojky elektricky ovládané, mokré (komfort a životnost) 

- Vzduchové brzdy 1 a 2 okruhové 

- Nádrž paliva min. 120 litrů 

- Rozvor min. 2 500 mm 

- Reverzor elektricky ovládaný 

- Spojka elektricky ovládaná 

- Převodovka s plazivými rychlostmi 

- Přední poháněná náprava s diferenciálem 

- Vícepokojové ráfky 

- Mechanické ovládání tříbodového závěsu 

- Zvedací síla min. 35 kN 

- Min. 2 hydraulické okruhy 

- Vývodová hřídel min. 540/540E ot./min. 

- Kabina s klimatizací 

- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče 

- Min. hmotnost traktoru 6 000 Kg 

- Min. hmotnost přípojného vozidla 15 000 Kg 

- Min. provozní hmotnost 3 700 Kg (stroj nebude nutno dotěžovat) 

 

1.1. Čelní nakladač : 
- Šířka lžíce nakladače min. 2 000 mm 

- Tlumič rázů 

- Mechanické ovládání 

- Min. zdvihací síla výložníku 1 350 Kg 

- Min. zdvihací výška výložníku 3 000 mm 

 

 

2. Štěpkovač : 
- min. štěpkovací průměr 140 mm 

- na vlastním podvozku s přepravní rychlostí do 80 km/hod – bez nájezdové brzdy 

- s vlastním motorem o výkonu min. 20 kW 

- počet nožů max. 2 

- vkládací válce min. 2, hydraulicky poháněné o průměru válce min. 185 mm  

- průměr řezacího kotouče min. 550 mm 

- minimální štěpkovací výkon: min. 5 m3 / hod 

- minimální rozměry vkládacího profilu: 900 x 800 mm 

- minimální rozměry vstupního vkládacího otvoru 290 x 220 mm 

- jištění proti přetížení – antiblokovací systém 

- max. délka 4000 mm, max. šířka 1600 mm, max. výška 2500 mm 

- max. celková hmotnost 750 kg 

- pohon řezacího kotouče minimálně třemi klínovými řemeny 



- manuální regulace rychlosti vkládání materiálu 

- bezpečnostní spínač pro otevření řezacího ústrojí, násypky a komínu 

- bezpečnostní madlo u vkládací násypky 

- komín sklopný pro převoz či parkování 

- komín otočný o min. 270 stupňů, nastavitelná koncovka komínu pro usměrnění toku 

štěpky 

- bezpečnostní Stop-spínač na násypce 

- počítadlo motohodin s celkovým a denním záznamem 
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Příloha č. 4 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

 

1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji 

základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona, neboť jsem 

uchazečem:  

a) který 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, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak 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 vedení 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) který 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, splňuje tento požadavek jak tato 

právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento 

požadavek jak tato právnická osoba, tak 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 vedení 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) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 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) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který 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) který 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) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
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2. Dále prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku 

splňuji rovněž profesní kvalifikační předpoklady uvedených ve smyslu § 54 zákona 

v článku 2.3.2. zadávací dokumentace a před podpisem smlouvy předložím originál, 

nebo ověřenou kopii: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90 

kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

3. Čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona  
Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 

ekonomickou a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění, a to že jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku 

s názvem „Technické vybavení komunitní kompostárny Vranov nad Dyjí“. 
 

 

4. Dále prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku 

splňuji rovněž technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 zákona a před 

podpisem smlouvy předložím: 

 
a) Originál, nebo ověřenou kopii seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem 

v posledních třech letech, které měly obdobný charakter s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, 

a to realizaci alespoň 3 dodávek obdobného typu techniky, tj. 3 traktoru s čelním nakladačem. 

 

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována; 

- stručný popis realizovaných dodávek, s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného 

v Kč); 

- období, ve kterém byla zakázka realizována 

Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona  

1. prostá kopie osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 

veřejnému zadavateli, nebo 

2. prostá kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. prostá kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možno 

získat osvědčení podle bodu 2. od této osoby z důvodů spočívajících na její straně. 

 

b) Popis a fotografie zboží určeného k dodání – minimální úroveň je stanovena vymezením 

předmětu plnění  čl. 1.1. Zadávací dokumentace.  
 

 

V…………………………..   
 

Dne: …………………….. 

 

 
____________________________________________________ 
……………………… - statutární orgán uchazeče 

 



Příloha č. 5 

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Místopřísežně  prohlašuji, že: 
 

a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, 

neboť takové osoby neexistují,  

 

a) (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich seznam), 

uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona: 

 

………………………………………..  

 

………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 

b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 

% základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 

 

b) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu: 

 

………………………………………..  

 

………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 

 

c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 

3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 

 

V ………………………… 

 

Dne: …………………….. 

 

 

 

____________________________________________ 

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče  

 

( ! uchazeč vyplní body a), b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti ! ) 
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