Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky na akci

Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu
vybaveného mycí lištou

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.

Červen 2013

1

Zadavatel:
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Obsah zadávací dokumentace

A) Vymezení předmětu zakázky
B) Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy
C) Technické specifikace
D) Požadavky na varianty nabídek podle § 70
E) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
F) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
G) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií
H) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu
vybaveného mycí lištou
Název zadavatele:
Město Dobruška
IČ zadavatele:
00274879
Sídlo zadavatele:
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontaktní osoba zadavatele:
Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města
Telefon, e-mail:
+420 494 629 664
m.posvar@mestodobruska.cz

2

A) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Veřejné zakázka je rozdělena na 2 části:
• 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení úklidového stroje“
• 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks úklidového stroje (nový,
nepoužitý, nerepasovaný), včetně zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.
Vozidlo musí splňovat požadavky právních předpisů na provoz vozidel na pozemních
komunikacích v ČR.
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozu vybaveného mycí
lištou (nový, nepoužitý, nerepasovaný), včetně zaškolení obsluhy a zajištění
záručního servisu. Vozidlo musí splňovat požadavky právních předpisů na provoz
vozidel na pozemních komunikacích v ČR.
Uchazeč může podat nabídku na kteroukoli část zakázky nebo na obě části zároveň.
Bude-li uchazeč podávat nabídky na obě části, musí podat kompletní nabídku na
každou část zvlášť se všemi požadovanými doklady. Přesné specifikace jednotlivých
částí zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kód CPV – 34144430-1 – Zametací vozy
kód CPV – 34144450-7 – Kropící vozy
Předpokládaná cena veřejné zakázky:
1. část zakázky (úklidový stroj):
2. část zakázky (vůz vybavený mycí lištou):
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2 790 000,- Kč bez DPH
1 730 000,- Kč bez DPH

B) OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
Zadavatel předkládá obchodní podmínky zvlášť pro jednotlivé části veřejné zakázky
ve formě a struktuře vzorových kupních smluv, které tvoří přílohu č. 11a (1. část
zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí
pořízení úklidového stroje“) a přílohu č. 11b (2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí
lištou“) této textové části zadávací dokumentace.
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C) TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technická specifikace 1. části zakázky - „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového
stroje“
Zadavatel požaduje dodání úklidového stroje s níže uvedenými technickými
parametry a s níže uvedenou výbavou a příslušenstvím.
Úklidový stroj musí splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č.
176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších
předpisů.
Zadavatel požaduje, aby úklidový stroj měl certifikát PM10.
HMOTNOST

celková hmotnost

MOTOR

vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu
Euromot III/A, DPF není vyžadován
výkon
50 - 65 kW

POHON

-

3500 kg - 4500 kg

hydrostatický pohon s plynulým řízením pojezdové rychlosti, 2
režimy jízdy (pracovní a přejezdový)
tempomat pro pracovní režim

ŘÍZENÍ

pravostranné, kloubové

BRZDY

kotoučové brzdy na předních kolech
parkovací brzda

KABINA

-

celkové odpružení kabiny, vzduchové odpružení sedadla řidiče
zabarvená bezpečnostní skla, čelní sklo s antireflexní úpravou
výškově stavitelný volant
vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní,
boční skla a pod nohy posádky
klimatizace
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SBĚR NEČISTOT, SÁNÍ,
KARTÁČE

-

-

úklidový stroj musí být samosběrný
uspořádání sání a zametacího agregátu musí umožňovat
přejezd překážek (obrubníky, nájezdy apod.) s výškovým
rozdílem min. 130 mm
zametací agregát a sání musí být skrápěno
zametací agregát se musí skládat ze tří kartáčů a musí
umožňovat výměnu kartáče na předsunutém pracovním
rameni za agresivní kartáč, který bude součástí příslušenství
dodávaného stroje v počtu 1 ks
pracovní rameno předsunutého kartáče musí být zesílené
možnost horizontálního i vertikálního nastavení kartáčů,
plynulá regulace otáček, jednoduché jištění všech kartáčů proti
poškození nárazem
komponenty sání musí být zesíleny proti otěru

průměr sací roury
maximální zametací šíře

min. 200 mm
2600 mm - 3000 mm

ZÁSOBNÍK NA
NEČISTOTY

hydraulicky ovládané vyklápění, materiál – nerezová ocel
3
objem
1,8 – 3 m

VODNÍ OKRUH

zajištění recyklace vody, materiál – nerezová ocel
objem nádrže na čistou vodu
300 – 400 l

VYBAVENÍ

vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí, mycí koncovkou a
navijákem hadice, připojené na nádrž s čistou vodou
délka hadice
10000 mm - 15000 mm
ruční sací hadice na listí s pracovním nástavcem
délka hadice
4000 mm - 5000 mm
průměr
min. 120 mm
agresivní lanový kartáč
počet
1 ks

DALŠÍ POŽADAVKY

-

varovný zvukový signál zpětného chodu,
barva – RAL 2011 (oranžová)
pracovní osvětlení pomocí přídavných světel, které umožní
používání stroje za tmy
výstražný maják 1 ks
plnohodnotné rezervní kolo
povinná výbava stroje v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002
Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění
pozdějších předpisů
bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů
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Technická specifikace 2. části zakázky - „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu
vybaveného mycí lištou“
Zadavatel požaduje dodání nákladního automobilu a cisternové nástavby s mycí
lištou s níže uvedenými technickými parametry a s níže uvedenou výbavou a
příslušenstvím.
Nákladní automobil i cisternová nástavba s mycí lištou musí splňovat požadavky pro
provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších
předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických
požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Nákladní automobil a cisternová nástavba musí být plně kompatibilní.
1. Nákladní automobil:
ROZMĚRY

šířka
rozměr kol

max. 2500 mm
19"

HMOTNOST

užitečné zatížení
celková hmotnost

min. 6000 kg
10 000 kg - 12 000 kg

MOTOR

vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu
EURO 5, bez použití přídavných kapalin
výkon
min. 156 kW

POHON

-

4x2, uzávěrka diferenciálu
9ti stupňová převodovka
PTO s min. kroutícím momentem 350 Nm a převodem 1,0
min. pojezdová rychlost při 1000 ot. motoru max. 2,7 km/hod

PODVOZEK

-

zesílená zadní pera se stabilizátory v provedení pro sklopné
nástavby

BRZDY

-

kotoučové brzdy na všech kolech
parkovací brzda
ABS systém

KABINA

-

sklopná, odpružené sedadlo řidiče, čelní sklo a okna dveří
zabarvená
ocelový přední nárazník
vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní,
boční skla a pod nohy posádky
výstražné majáky na kabině 2ks

-
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM
PRO POHON NÁSTAVEB

výkonové vývody hydrauliky osazené rychlospojkami, chladič
oleje, havarijní ventil 260 bar
min. výkon čerpadla
min. 30 kW
max. provozní tlak
min. 240 bar

DALŠÍ POŽADAVKY

-

-

výměnný systém JNK (jednoramenný nosič kontejnerů) do
10 t
varovný zvukový signál zpětného chodu
plnohodnotné rezervní kolo s držákem na podvozku
barva – RAL 2011 (oranžová)
povinná výbava v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o
schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění
pozdějších předpisů spolu s bezpečnostním značením
bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů

2. Cisternová nástavba s mycí lištou:
CISTERNOVÁ NÁSTAVBA
S MYCÍ LIŠTOU

vodní cisterna konstruovaná s co nejnižším těžištěm a
vybavená natahovacím hákem umožňujícím manipulaci
pomocí výměnného systému JNK
uzamykatelný prostor rozvodů a čerpadla stahovacími
roletami
hydraulický pohon vodního čerpadla
vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí
mycí lišta se stavěním mycí výšky a stranovým postupným
natáčením s možností aretace nastaveného úhlu natočení
čelní upínací zařízení pro upnutí mycí lišty musí umožňovat
její demontáž
zadní velkoobjemové mlžení vzduchu umožňující zachytávání
pevných částic
ovládání vodního čerpadla, mycí lišty a zadního mlžení
z kabiny vozidla
řízení výkonu vodního čerpadla za jízdy nezávislé na
otáčkách motoru a změně rychlosti jízdy
výstražný maják v zadní části nástavby 1 ks
barva – RAL 2011 (oranžová)
bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů
objem cisterny
min. 3000 l
délka nástavby
min. 3 800 mm
parametry vodního čerpadla
tlak min. 47 barů
průtok min. 240 l/min
parametry vysokotlakého
výkon min. 14 l/min. při tlaku
mycího zařízení
190 barů
výška natahovacího háku
1 000 mm
cisterny
přídavné hadice
průměr min. ¾"
délka hadice na navijáku min.
20 m
délka samostatné hadice pro
plnění cisterny typu C min.
15 m
šířka mycí lišty
min. 2 400 mm
-
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D) POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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E) POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNI NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká), bez DPH, zvlášť DPH
a včetně DPH. Nabídková cena bude rozdělena na nabídkovou cenu za 1. část
zakázky, za 2. část zakázky a nabídkovou cenu celkem, a to takto:
a) 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“
• cena bez DPH, DPH a včetně DPH
b) 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“
• cena bez DPH, DPH a včetně DPH
c) Celková nabídková cena
• cena bez DPH, DPH a včetně DPH
Uchazeč uvede nabídkovou cenu na příslušném místě v Krycím listu nabídky, jehož
vzor je přílohou č. 1 této textové části zadávací dokumentace, a zároveň v návrhu
smlouvy o dílo.
Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu:
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu
dodávky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.
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F) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána
statutárními zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku.
• Zadavatel žádá, aby byla nabídka podána ve dvou vyhotoveních, obě vyhotovení
budou uložena v uzavřené obálce, která bude označena a podána v souladu s §
69 odst. 5 zákona.
•

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec
bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

•

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední
doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Zároveň zadavatel doporučuje, aby uchazeč k nabídce zpracoval seznam v
souladu s níže uvedeným členěním nabídky.
Bude-li uchazeč podávat nabídky na obě části zakázky, musí podat kompletní
nabídku na každou část zvlášť se všemi požadovanými doklady.

•

Způsob členění nabídky
a) Obsah nabídky
b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
c) Tabulka hodnotících kritérií – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace.
d) Závazný text kupní smlouvy podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.
Text kupní smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze data na místech k tomu
určených, tj. žlutě podbarvených. Přílohou č. 1 tohoto návrhu smlouvy bude
formulář „POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ“ pro příslušnou část zakázky, na níž
uchazeč podává nabídku. Uchazeč zde uvede přesný název (typové označení)
nabízeného stroje a formulář doplní u jednotlivých parametrů o rozměr nebo slovní
vyjádření – ano či ne. – viz příloha č. 10a a příloha č. 10b této zadávací
dokumentace.
e) 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 (pokud žádný
z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních třech letech u
zadavatele, bude seznam obsahovat pouze prohlášení uvedené v příslušné
příloze zadávací dokumentace – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
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f) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (nemá-li dodavatel formu akciové
společnosti, tento seznam nepředkládá vůbec) – viz příloha č. 4 zadávací
dokumentace.
g) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.
h) Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky:
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 budou prokázány níže
uvedenými čestnými prohlášeními uchazečů.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady a výpis
z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou v souladu
s § 62 odst. 3 doloženy:
1.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst. 3 – viz příloha č. 6 zadávací
dokumentace.
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b), které budou
v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:
2.1.

Čestným prohlášením dle § 62, odst. 3 – viz příloha č. 7 zadávací
dokumentace, přičemž je požadováno příslušné živnostenské
oprávnění.

3. Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
dodavatele splnit veřejnou zakázku – viz příloha č. 8 zadávací
dokumentace.
4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3, písm. a), které budou
v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:
4.1.

Čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 – viz příloha č. 9a a příloha
č. 9b zadávací dokumentace, z nichž vyplyne, že uchazeč má seznam
významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž tento seznam
obsahuje minimálně 9 dodávek obdobného charakteru pro každou
jednotlivou část zakázky. Každá z těchto dodávek musí dosahovat
hodnoty v případě 1. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením
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prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“, min. 2,9
mil. Kč a v případě 2. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí
lištou“,, min. 1,7 mil. Kč.
Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
− označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována
− stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu
(finančně vyjádřeného v Kč)
− období, ve kterém byla dodávka realizována
Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně
5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat
požadované veřejným zadavatelem podle §
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel
veřejnému zadavateli předložit:

splnění určité části kvalifikace
50 odst. 1 písm. b) a d) v plném
v chybějícím rozsahu prokázat
je v takovém případě povinen

5.1.

Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

5.2.

Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a).
i) Doložit k nabídce certifikát PM10 pro úklidový stroj (1. část zakázky) a doklad
o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (kopie Základního
technického popisu schváleného typu zvláštního vozidla vydaného Ministerstvem
dopravy ČR) zvlášť pro úklidový stroj (1. část zakázky) a vůz vybavený mycí lištou (2.
část zakázky).
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G) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITERIÍ
Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil následující kritérium:
1.

Nejnižší nabídková cena bez DPH

100 %

Způsob výpočtu bodových hodnot jednotlivých kritérií
Nejnižší nabídková cena
• Kritériu se rozhodl zadavatel přidělit váhu 100%, neboť výše
nabídkové ceny je pro zadavatele nejdůležitějším kritériem.
Sestavení celkového pořadí
Nabídky budou seřazeny dle parametru: nejnižší nabídková cena.
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H) JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 02. 07. 2013 do 11:00 hod.
Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu Dobruška, nám. F. L.
Věka 32, Dobruška, a to každý pracovní den (PO, ST od 8.00 do 17.00 hod., ÚT, ČT
od 8.00 do 15.00 hod. a PÁ od 8.00 do 13.30 hod., polední přestávka – od 11.45 do
12.30 hod.) či doporučenou poštou na adresu zadavatele:
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Otevírání obálek se bude konat dne 02. 07. 2013 v 11:05 hod.
Místo otevírání obálek s nabídkami: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01
Dobruška
Informace o zadávací lhůtě
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V souladu
s § 43 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.
Práva zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v
§ 84 „zákona“.
2. Zadavatel si dle § 76 odst. 6 a dle § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit
na profilu zadavatele „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a „Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky“. Tato oznámení se považují za doručené všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
V Dobrušce dne 14. 06. 2013

Ing. Mgr. Petr Tojnar
starosta města
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PŘÍLOHA Č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidoNázev zakázky:

vého stroje a vozu vybaveného mycí lištou"
2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
Název:

Město Dobruška

Sídlo:

nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

274879

DIČ:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

CZ00274879
Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta města

Kontaktní osoba:

Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města

Tel./fax:

+420 494 629 664

E-mail:

m.posvar@mestodobruska.cz

2.2. Uchazeč
Název :
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena
Cena
celkem
Samostatně DPH
bez DPH:
(sazba 21 %):
1. část zakázky
2. část zakázky
Celkem
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení, funkce
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Cena celkem
včetně DPH:

PŔÍLOHA Č. 2
Tabulka hodnotících kriterií
Název kriteria
Nejnižší nabídková cena 1. části
zakázky, „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení úklidového stroje“, v Kč
bez DPH
Nejnižší nabídková cena 2. části
zakázky, „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení vozu vybaveného mycí
lištou“, v Kč bez DPH
Celková nejnižší nabídková cena
zakázky v Kč bez DPH

Váha
kriteria

Hodnota kriteria
– vyplní uchazeč

100%

100%

100%

V …………….……. dne …….………….

…….…………………….
Razítko

…….…………………….
Jméno a příjmení
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…….…………………….
Podpis

PŔÍLOHA Č. 3
Čestné prohlášení
dle § 68, odst. 3. písm. a), zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
na podlimitní veřejnou zakázku
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:

Č e s t n ě p r o h l a š u j e, ž e:
žádný z jejich statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele.

V …………….……. dne …….………….

……………………………………………
Podpis statutárního orgánu společnosti
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PŔÍLOHA Č. 4
Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu
dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
Aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu společnosti ............................. se sídlem .....................................,
IČ: ………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u ......................, oddíl
.............., vložka ................
1. akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo)
……………………………………..
druh akcie: (kmenová nebo prioritní)
forma akcie:
číslo akcie/akcií:
jmenovitá hodnota akcie/akcií:
2. akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo)
……………………………………..
druh akcie: (kmenová nebo prioritní)
forma akcie:
číslo akcie/akcií:
jmenovitá hodnota akcie/akcií:
3. akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo)
……………………………………..
druh akcie: (kmenová nebo prioritní)
forma akcie:
číslo akcie/akcií:
jmenovitá hodnota akcie/akcií:

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………
Podpis statutárního orgánu společnosti
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PŔÍLOHA Č. 5
Čestné prohlášení
dle § 68, odst. 3. písm. c), zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
na podlimitní veřejnou zakázku
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:

Č e s t n ě p r o h l a š u j e, ž e:
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis
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PŘÍLOHA Č. 6
Čestné prohlášení
dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění, § 53 odst. 1, o splnění základních
kvalifikačních předpokladů a § 62 odst. 3 o kvalifikaci
na podlimitní veřejnou zakázku
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:
T í m t o

č e s t n ě

p r o h l a š u j e,

ž e:

a) 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, muší
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) 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 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jeho 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 přepisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotním pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) 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,
j)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

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

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis
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PŘÍLOHA Č. 7

Čestné prohlášení
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“), § 62 odst. 3 o splnění profesních kvalifikačních
předpokladů dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:

Zájemce tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 bodu a) a b) „zákona“, konkrétně:
a) je zapsán v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci*
b) má doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis

*) Nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA Č. 8

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
dle § 50, odst. 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na
podlimitní veřejnou zakázku
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí
pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“

_________________________________________________________________________________

Dodavatel ........................................, se sídlem ......................................,
IČ: ...........................,
tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou
zakázku.

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis
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PŘÍLOHA Č. 9a
Čestné prohlášení
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“), § 62
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:
Zájemce tímto čestně prohlašuje, že:
Před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie všech požadovaných
dokumentů dle požadavků v zadávací dokumentaci.
Splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) „zákona“ a
před podpisem smlouvy předloží:
• originál nebo ověřenou kopii seznamu významných dodávek realizovaných
v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž
požadovaná hodnota referenční zakázky a požadovaný počet těchto zakázek
je uveden v této tabulce:
1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí
pořízení úklidového stroje“

•

požadovaná hodnota
referenční zakázky

požadovaný počet
těchto zakázek

min. 2,9 mil. Kč

minimálně 9

seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
− označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována
− stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu (finančně
vyjádřeného v Kč)
− období, ve kterém byla dodávka realizována

• Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)
1.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3.
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně
V ………...……….……. dne …….………….
..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis
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PŘÍLOHA Č. 9b
Čestné prohlášení
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“), § 62
Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):
IČ:
Zastoupen:
Zájemce tímto čestně prohlašuje, že:
Před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie všech požadovaných
dokumentů dle požadavků v zadávací dokumentaci.
Splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) „zákona“ a
před podpisem smlouvy předloží:
• originál nebo ověřenou kopii seznamu významných dodávek realizovaných
v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž
požadovaná hodnota referenční zakázky a požadovaný počet těchto zakázek
je uveden v této tabulce:
2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí
pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

•

požadovaná hodnota
referenční zakázky

požadovaný počet
těchto zakázek

min. 1,7 mil. Kč

minimálně 9

seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
− označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována
− stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu (finančně
vyjádřeného v Kč)
− období, ve kterém byla dodávka realizována

• Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)
1.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3.
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně
V ………...……….……. dne …….………….
..…………….…………………………………
Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele a její podpis
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PŘÍLOHA Č. 10a

POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ
1. část zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z
plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“
Přesný název (typové označení) nabízeného stroje:
………………………………………………………………………………………………
Základní technické parametry
HMOTNOST
MOTOR

3500 kg - 4500 kg
vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min.
emisní normu Euromot III/A, DPF není vyžadován
celková hmotnost

50 - 65 kW

výkon
POHON

Požadovaná
úroveň
parametrů

- hydrostatický pohon s plynulým řízením pojezdové rychlosti,
2 režimy jízdy (pracovní a přejezdový)
- tempomat pro pracovní režim

ŘÍZENÍ

pravostranné, kloubové

BRZDY

kotoučové brzdy na předních kolech
parkovací brzda

KABINA

- celkové odpružení kabiny, vzduchové odpružení sedadla
řidiče
- zabarvená bezpečnostní skla, čelní sklo s antireflexní
úpravou
- výškově stavitelný volant
- vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní,
boční skla a pod nohy posádky
- klimatizace

SBĚR
NEČISTOT,
SÁNÍ,
KARTÁČE

- úklidový stroj musí být samosběrný
- uspořádání sání a zametacího agregátu musí
umožňovat přejezd překážek (obrubníky, nájezdy apod.)
s výškovým rozdílem min. 130 mm
- zametací agregát a sání musí být skrápěno
- zametací agregát se musí skládat ze tří kartáčů a musí
umožňovat výměnu kartáče na předsunutém pracovním
rameni za agresivní kartáč, který bude součástí
příslušenství dodávaného stroje v počtu 1 ks
- pracovní rameno předsunutého kartáče musí být
zesílené
- možnost horizontálního i vertikálního nastavení
kartáčů, plynulá regulace otáček, jednoduché jištění
všech kartáčů proti poškození nárazem
- komponenty sání musí být zesíleny proti otěru
průměr sací roury
min. 200 mm
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Nabídka
doplní uchazeč

2600 mm - 3000
mm
ZÁSOBNÍK NA hydraulicky ovládané vyklápění, materiál – nerezová
NEČISTOTY
ocel
3
objem
1,8 – 3 m
VODNÍ OKRUH zajištění recyklace vody, materiál – nerezová ocel
objem nádrže na čistou vodu
300 – 400 l
VYBAVENÍ
vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí, mycí
koncovkou a navijákem hadice, připojené na nádrž
s čistou vodou
maximální zametací šíře

10000 mm - 15000
mm
ruční sací hadice na listí s pracovním nástavcem
4000 mm - 5000
délka hadice
mm
průměr
min. 120 mm
agresivní lanový kartáč
počet
1 ks
- varovný zvukový signál zpětného chodu,
- barva – RAL 2011 (oranžová)
- pracovní osvětlení pomocí přídavných světel, které
umožní používání stroje za tmy
- výstražný maják 1 ks
- plnohodnotné rezervní kolo
délka hadice

DALŠÍ
POŽADAVKY

- povinná výbava stroje v souladu s § 32 vyhlášky č.
341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
vozidel, ve znění pozdějších předpisů
- bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů
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PŘÍLOHA Č. 10b

POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ
2. část zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z
plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“
Přesný název (typové označení) nabízeného stroje:
………………………………………………………………………………………………
1. Nákladní automobil:
Požadovaná
úroveň
parametrů
šířka
max. 2500 mm
rozměr kol
19"
užitečné zatížení
min. 6000 kg
celková hmotnost
10 000 - 12 000 kg
vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min.
emisní normu EURO 5, bez použití přídavných kapalin
Základní technické parametry

ROZMĚRY
HMOTNOST
MOTOR

POHON

výkon
min. 156 kW
- 4x2, uzávěrka diferenciálu
- 9ti stupňová převodovka
- PTO s min. kroutícím momentem 350 Nm a převodem
1,0
- min. pojezdová rychlost při 1000 ot. motoru max. 2,7
km/hod

PODVOZEK

zesílená zadní pera se stabilizátory v provedení pro
sklopné nástavby
BRZDY
- kotoučové brzdy na všech kolech
- parkovací brzda
- ABS systém
KABINA
- sklopná, odpružené sedadlo řidiče, čelní sklo a okna
dveří zabarvená
- ocelový přední nárazník
- vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na
čelní, boční skla a pod nohy posádky
- výstražné majáky na kabině 2ks
HYDRAULICKÝ výkonové vývody hydrauliky osazené rychlospojkami,
SYSTÉM PRO chladič oleje, havarijní ventil 260 bar
POHON
min. výkon čerpadla
min. 30 kW
NÁSTAVEB
max. provozní tlak
min. 240 bar
DALŠÍ
- výměnný systém JNK (jednoramenný nosič
POŽADAVKY
kontejnerů) do 10 t
- varovný zvukový signál zpětného chodu
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Nabídka
doplní uchazeč

- plnohodnotné rezervní kolo s držákem na podvozku
- barva – RAL 2011 (oranžová)
- povinná výbava v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002
Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve
znění pozdějších předpisů spolu s bezpečnostním
značením
- bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů.

2. Cisternová nástavba s mycí lištou:
Požadovaná
úroveň
parametrů
- vodní cisterna konstruovaná s co nejnižším těžištěm a
vybavená natahovacím hákem umožňujícím manipulaci
pomocí výměnného systému JNK
Základní technické parametry

CISTERNOVÁ
NÁSTAVBA
S MYCÍ
LIŠTOU

- uzamykatelný prostor rozvodů a čerpadla stahovacími
roletami
- hydraulický pohon vodního čerpadla
- vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí
- mycí lišta se stavěním mycí výšky a stranovým
postupným natáčením s možností aretace nastaveného
úhlu natočení
- čelní upínací zařízení pro upnutí mycí lišty musí
umožňovat její demontáž
- zadní velkoobjemové mlžení vzduchu umožňující
zachytávání pevných částic
- ovládání vodního čerpadla, mycí lišty a zadního mlžení
z kabiny vozidla
- řízení výkonu vodního čerpadla za jízdy nezávislé na
otáčkách motoru a změně rychlosti jízdy
- výstražný maják v zadní části nástavby 1 ks
- barva – RAL 2011 (oranžová)
- bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných
předpisů
objem cisterny
délka nástavby
parametry vodního čerpadla

min. 3000 l
min. 3 800 mm
tlak min. 47 barů
průtok min. 240
l/min

parametry vysokotlakého mycího
zařízení

výkon min. 14
l/min. při tlaku 190
barů

výška natahovacího háku cisterny

1 000 mm
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Nabídka
doplní uchazeč

průměr min. ¾"
délka hadice na
navijáku min. 20 m

přídavné hadice

délka samostatné
hadice pro plnění
cisterny typu C
min. 15 m
min. 2 400 mm

šířka mycí lišty
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PŘÍLOHA Č. 11a

Obchodní podmínky
pro 1. část podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“:

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení úklidového stroje“

KUPNÍ SMLOUVA
Kupující:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající:

Město Dobruška
nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška
00274879
CZ00274879
Komerční banka a.s.
1721571/0100
Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán u:
Zastoupený:

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, tuto kupní smlouvu:

PREAMBULE
Prodávající je vítězem příslušné části veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného
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mycí lištou“ zadávané kupujícím ve zjednodušeného podlimitním řízení dle § 21 odst.1
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; prodávající byl
kupujícím vybrán k plnění části této zakázky usnesením Rady města Dobrušky ze dne
…… 2013.

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje realizovat pro kupujícího část veřejné
zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“, a to část první „Snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“.
2.
Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných
kupujícímu 1 ks úklidového stroje specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS
NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“) včetně jeho příslušenství
specifikovaného rovněž v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něj
vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží bez vad převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3.
Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i doprava zboží do sjednaného místa
dodání, uvedení zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, předání dokladů
nezbytných k užívání zboží a dalších dokladů a proškolení nejméně 2 pracovníků kupujícího
k obsluze.
4.
i.
ii.
iii.
iv.

Doklady nezbytnými k užívání zboží se rozumí:
Technické osvědčení zvláštního vozidla nebo Technický průkaz
ES prohlášení o shodě,
návod k obsluze,
návod k údržbě.

Dalšími doklady ke zboží jsou :
i.
katalog náhradních dílů
Veškeré doklady musí být v českém jazyce.
5.
Dodané zboží musí být nové a nepoužité a musí mít všechny vlastnosti a parametry
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zboží musí splňovat požadavky pro provoz na
pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o
schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky
nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění
pozdějších předpisů.

ČLÁNEK II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 130 dnů ode dne, kdy
tato smlouva nabude účinnosti.
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2.
Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu, že tato smlouva nabyla
účinnosti, do 7 dnů. O dobu prodlení kupujícího s tímto oznámením se posouvá termín pro
dodání zboží.
3.
Místem dodání zboží je Dobruška, Družstevní 857 (sídlo organizační složky
kupujícího s názvem Město Dobruška Technické služby).
4.
Dodání zboží je prodávající povinen kupujícímu oznámit nejméně tři pracovní dny
předem.
5.
Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady,
uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení
pracovníků kupujícího.
6.
Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných
prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany
vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke
zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení pracovníků
kupujícího. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne,
z jakého důvodu.
7.
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady či nebude-li
při předání uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti či nebudou-li
kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno
proškolení pracovníků kupujícího.
8.
Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených
v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě
převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro
dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena
povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle čl.VII. odst. 1 této smlouvy, a to až
do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.

ČLÁNEK III.
KUPNÍ CENA
1.
Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, kupní cenu za zboží takto:
Cena bez DPH
………,00 Kč
DPH 21%
………,00 Kč
Cena včetně DPH ………,00 Kč
(slovy …………………………korun českých).
2.
Sjednaná kupní cena je cenou pevnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího na plnění této smlouvy (poplatky, cla, dopravu do místa plnění, balné, uvedení
zboží do provozu včetně předvedení plné funkčnosti, proškolení pracovníků kupujícího atd.)
a zisk prodávajícího.
3.
Kupní cena může být překročena pouze v případě změny zákonné sazby DPH, která
nastala nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li ke změně sazby DPH,
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bude prodávající účtovat DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. V takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, postačuje uvedení
správné sazby DPH na faktuře.

ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Kupující nebude poskytovat zálohy.

2.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího vystavené po
dodání zboží kupujícímu.
3.
Faktura musí mít náležitosti (daňový doklad). Kromě těchto náležitostí je prodávající
povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
• specifikaci smlouvy
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
• lhůtu splatnosti faktury,
• jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
4.
Faktura dále musí obsahovat tento údaj: Financováno z prostředků Fondu
soudržnosti EU prostřednictvím OP ŽP, č. projektu CZ.1.02/2.1.00/11.10043.
5.

Faktura bude splatná do 45 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6.
Prodávající se zavazuje vystavit fakturu a doručit ji kupujícímu nejpozději do 10 dnů
od dodání zboží.
7.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje na faktuře
budou uvedeny v této měně.
8.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti a údaje stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 45 dnů.
9.
Kupní cena se považuje za uhrazenou jejím odesláním z účtu kupujícího ve prospěch
účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
1.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí
zboží kupujícím.
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2.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu vlastnického
práva ke zboží na kupujícího.

ČLÁNEK VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
1.
Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době přechodu
nebezpečí škody na věci, a za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 2 tohoto
článku smlouvy. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou po těchto dobách,
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 30 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí zboží. Prodávající kupujícímu zaručuje, že v záruční době
si zboží zachová vlastnosti deklarované jeho výrobcem a vlastnosti uvedené v příloze č. 1
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a že bude po tuto dobu použitelné k obvyklému účelu.
3.
i.
ii.
iii.

Záruka se nevztahuje na:
vady vzniklé v důsledku užívání zboží v rozporu s předanou uživatelskou
dokumentací ke zboží,
vady vzniklé v důsledku vyšší moci
vady způsobené jednáním osob odlišných od prodávajícího či jeho subdodavatelů

4.
Kupující bude vady zboží oznamovat prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení
vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení emailem na e-mailovou adresu
prodávajícího ………@......... nebo faxovou zprávou na faxové číslo ………
5.
Práva kupujícího z vad zboží se řídí § 436 a násl. obchodního zákoníku. Neuplatní-li
kupující v reklamaci vad jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění
oznámených vad. V takovém případě je prodávající povinen reklamované vady bezplatně
odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byly kupujícím oznámeny.
6.
Při odstraňování vad zboží je prodávající povinen použít výhradně originální náhradní
díly. Při použití neoriginálního náhradního dílu se vada nepovažuje za odstraněnou.

ČLÁNEK VII.
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
1.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2.
V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení
3.
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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4.
Výše uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne
prokazatelného doručení výzvy ze smluvní pokuty oprávněné smluvní strany k úhradě
smluvní pokuty druhé smluvní straně.
5.
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

ČLÁNEK VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.
Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného
porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto
smlouvou a obchodním zákoníkem.
2.
Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména prodlení
prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu delší než 30 dnů.
3.
Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména prodlení kupujícího
se zaplacením kupní ceny zboží delší než 30 dnů.
4.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem
pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního
řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo
zanikl.
5.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-li mu poskytovatelem dotace
na Projekt (viz. čl. IX. této kupní smlouvy) nařízeno či doporučeno provést nové výběrové
řízení na příslušnou část veřejné zakázky realizovanou touto smlouvou, a to bez jakýchkoliv
sankcí a náhrad vůči prodávajícímu.
6.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení
písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který strana odstupuje.
7.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení
smluvní pokuty.
8.
Nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou si smluvní
strany vrátí již poskytnutá plnění.

ČLÁNEK IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.
Prodávající je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů.
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2.
Prodávají bere na vědomí, že touto smlouvu je realizována část projektu kupujícího
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového
stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ (dále jen „Projekt“), který bude spolufinancován
z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů. Prodávající je tak povinen poskytnout kupujícímu
veškeré doklady související s realizací Projektu a s plněním závazných ukazatelů v rámci
předmětu činnosti prodávajícího, které si vyžádají příslušné kontrolní orgány, zejména Státní
fond životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise,
Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy, a
poskytnout jim součinnost. Tento závazek prodávajícího dle tohoto ustanovení trvá po dobu,
po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace. Za tím účelem je prodávající
povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy po dobu min. 10 let
od vydání protokolu o Závěrečném vyhodnocení akce pro Projekt.
3.
Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškeré potřebné
podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení akce
a závěrečné monitorovací zprávy, které bude kupující v případě, že mu bude na projekt
poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, jako příjemce dotace povinen
zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.
4.
Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 60 dnů ode dne ukončení plnění této
smlouvy seznam všech subdodavatelů, jimž uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Má-li
některý z jeho subdodavatelů formu akciové společnosti, musí být dle odst. 5 § 147a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přílohou tohoto seznamu i seznam
vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů.
5.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů
týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění
této smlouvy.
6.
jsou:

Zástupci smluvních stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí zboží,

a) na straně kupujícího:
………, ………, vedoucí org. složky Město Dobruška Technické služby, tel.: ………, mobil:
………, e-mail: ………@.........
(bude doplněno kupujícím před uzavřením smlouvy)
b) na straně prodávajícího:
………, ………, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........
7.
Případné změny v osobách zástupců
odkladu.
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si smluvní strany oznámí bez zbytečného

ČLÁNEK X.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět této kupní smlouvy bude realizován
pouze v případě, že kupujícímu bude na Projekt poskytnuta dotace z Operačního programu
Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů. Tato kupní smlouva tak nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace mezi kupujícím a Státním fondem životního prostředí na Projekt. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že nenabude-li tato kupní smlouva účinnosti nejpozději do 12
měsíců ode dne jejího uzavření, tak se uplynutím této lhůty bez dalšího od počátku ruší.
2.
Prodávající bere výslovně na vědomí, že část kupní ceny bude kupujícím hrazena
z jemu poskytnuté dotace na Projekt a že v případě prodlení prodávajícího s řádným
dodáním zboží stejně jako v případě opožděné či nesprávné fakturace prodávajícím může
kupujícímu vzniknout povinnost vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky. Kupující
upozorňuje prodávajícího, že veškeré škody, které kupujícímu v důsledku prodlení či jiného
vadného postupu prodávajícího vzniknou, bude kupující po prodávajícím požadovat v rámci
náhrady škody.
3.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a otázky v ní výslovně neupravené se řídí
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
4.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a
datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
5.
Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí
osobu.
6.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a
jedno zhotovitel.
7.
Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že k projednání sporů z této smlouvy bude místně
příslušným Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.
8.
Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že
nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
9.
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 1.
část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
úklidového stroje“.
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10.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne
… … 2013.

V Dobrušce dne: .................................

V .................... dne: .............................

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

...............................................................
Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta

............................................................
………, ………

40

PŘÍLOHA Č. 11b

Obchodní podmínky
pro 2. část podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“:

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

KUPNÍ SMLOUVA
Kupující:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající:

Město Dobruška
nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška
00274879
CZ00274879
Komerční banka a.s.
1721571/0100
Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán u:
Zastoupený:

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, tuto kupní smlouvu:

PREAMBULE
Prodávající je vítězem příslušné části veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného
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mycí lištou“ zadávané kupujícím ve zjednodušeného podlimitním řízení dle § 21 odst.1
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; prodávající byl
kupujícím vybrán k plnění části této zakázky usnesením Rady města Dobrušky ze dne
…… 2013.

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje realizovat pro kupujícího část veřejné
zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“, a to část druhou „Snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí
lištou“.
2.
Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje za podmínek v ní sjednaných dodat
kupujícímu 1 ks nákladního automobilu specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS
NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“) a 1 ks cisternové nástavby
s mycí lištou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2.
část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
vozu vybaveného mycí lištou“), a to včetně jejich příslušenství specifikovaného v příloze č.1
této smlouvy, (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se
zavazuje zboží bez vad převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3.
Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i doprava zboží do sjednaného místa
dodání, uvedení zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, předání dokladů
nezbytných k užívání zboží a dalších dokladů a proškolení nejméně 2 pracovníků kupujícího
k obsluze. Uvedení do provozu zahrnuje mimo jiné osazení dodané cisternové nástavby na
dodaný nákladní automobil. Předvedení plné funkčnosti zboží zahrnuje mimo jiné i
předvedení sundání a nasazení dodané cisternové nástavby z/na dodaný nákladní
automobil.
4.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Doklady nezbytnými k užívání zboží se rozumí:
Technický průkaz nákladního vozidla se zapsaným jednoramenným nosičem
kontejnerů (dále „JNK“)
Technický průkaz cisternové nástavby
ES prohlášení o shodě k cisternové nástavbě vozidla a k JNK
návody k obsluze,
návody k údržbě.

Dalšími doklady ke zboží jsou :
i.
katalog náhradních dílů
Veškeré doklady musí být v českém jazyce.
5.
Dodané zboží musí být nové a nepoužité a musí mít všechny vlastnosti a parametry
uvedené v příloze č.1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky:
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu
vybaveného mycí lištou“). Jednotlivé části zboží musí být spolu plně kompatibilní. Zboží musí
splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších
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předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na
strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 160 dnů ode dne, kdy
tato smlouva nabude účinnostii.
2.
Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu, že tato smlouva nabyla
účinnosti, do 7 dnů. O dobu prodlení kupujícího s tímto oznámením se posouvá termín pro
dodání zboží.
3.
Místem dodání zboží je Dobruška, Družstevní 857 (sídlo organizační složky kupujícího
s názvem Město Dobruška Technické služby).
4.
Dodání zboží je prodávající povinen kupujícímu oznámit nejméně tři pracovní dny
předem.
5.
Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady,
uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení
pracovníků kupujícího.
6.
Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných
prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany
vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke
zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení pracovníků
kupujícího. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne,
z jakého důvodu.
7.
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady či nebude-li
zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti či nebudou-li kupujícímu
současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení
pracovníků kupujícího.
8.
Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených
v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě
převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro
dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena
povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle čl.VII. odst. 1 této smlouvy, a to až
do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.
9.

Kupující není povinen přijmout částečné plnění.

ČLÁNEK III.
KUPNÍ CENA
1.
Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, kupní cenu za zboží takto:
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Nákladní automobil
Cisternová nástavba s mycí lištou
Celkem

Cena bez DPH
(v Kč)
………
………
………

DPH 21%
(v Kč)
………
………
………

Cena vč. DPH
(v. Kč)
………
………
………

2.
Sjednaná kupní cena je cenou pevnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího na plnění této smlouvy (poplatky, cla, dopravu do místa plnění, balné, uvedení
zboží do provozu včetně předvedení plné funkčnosti, proškolení pracovníků kupujícího atd.)
a zisk prodávajícího.
3.
Kupní cena může být překročena pouze v případě změny zákonné sazby DPH, která
nastala nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li ke změně sazby DPH,
bude prodávající účtovat DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. V takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, postačuje uvedení
správné sazby DPH na faktuře.

ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Kupující nebude poskytovat zálohy.

2.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího vystavené po
dodání zboží kupujícímu.
3.
Faktura musí mít náležitosti (daňový doklad). Kromě těchto náležitostí je prodávající
povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
• specifikaci smlouvy
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
• lhůtu splatnosti faktury,
• jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
4.
Faktura dále musí obsahovat tento údaj: Financováno z prostředků Fondu
soudržnosti EU prostřednictvím OP ŽP, č. projektu CZ.1.02/2.1.00/11.10043.
5.

Faktura bude splatná do 45 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6.
Prodávající se zavazuje vystavit fakturu a doručit ji kupujícímu nejpozději do 10 dnů
od dodání zboží.
7.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje na faktuře
budou uvedeny v této měně.
8.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti a údaje stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.

44

Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 45 dnů.
9.
Kupní cena se považuje za uhrazenou jejím odesláním z účtu kupujícího ve prospěch
účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
1.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí
zboží kupujícím.
2.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu vlastnického
práva ke zboží na kupujícího.

ČLÁNEK VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
1.
Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době přechodu
nebezpečí škody na věci, a za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 2 tohoto
článku smlouvy. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou po těchto dobách,
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 30 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí zboží. Prodávající kupujícímu zaručuje, že v záruční době
si zboží zachová vlastnosti deklarované jeho výrobcem a vlastnosti uvedené v příloze č. 1
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a že bude po tuto dobu použitelné k obvyklému účelu.
3.
iii.
iv.
iii.

Záruka se nevztahuje na:
vady vzniklé v důsledku užívání zboží v rozporu s předanou uživatelskou
dokumentací ke zboží,
vady vzniklé v důsledku vyšší moci
vady způsobené jednáním osob odlišných od prodávajícího či jeho subdodavatelů

4.
Kupující bude vady zboží oznamovat prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení
vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení emailem na e-mailovou adresu
prodávajícího ………@......... nebo faxovou zprávou na faxové číslo ………
5.
Práva kupujícího z vad zboží se řídí § 436 a násl. obchodního zákoníku. Neuplatní-li
kupující v reklamaci vad jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění
oznámených vad. V takovém případě je prodávající povinen reklamované vady bezplatně
odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byly kupujícím oznámeny.
6.
Při odstraňování vad zboží je prodávající povinen použít výhradně originální náhradní
díly. Při použití neoriginálního náhradního dílu se vada nepovažuje za odstraněnou.
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ČLÁNEK VII.
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
1.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2.
V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení
3.
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.
Výše uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne
prokazatelného doručení výzvy ze smluvní pokuty oprávněné smluvní strany k úhradě
smluvní pokuty druhé smluvní straně.
5.
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

ČLÁNEK VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.
Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného
porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto
smlouvou a obchodním zákoníkem.
2.
Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména prodlení
prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu delší než 30 dnů.
3.
Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména prodlení kupujícího
se zaplacením kupní ceny zboží delší než 30 dnů.
4.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem
pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního
řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo
zanikl.
5.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-li mu poskytovatelem dotace
na Projekt (viz. čl. IX. této kupní smlouvy) nařízeno či doporučeno provést nové výběrové
řízení na příslušnou část veřejné zakázky realizovanou touto smlouvou, a to bez jakýchkoliv
sankcí a náhrad vůči prodávajícímu.
6.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení
písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který strana odstupuje.
7.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení
smluvní pokuty.
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8.
Nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou si smluvní
strany vrátí již poskytnutá plnění.

ČLÁNEK IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.
Prodávající je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů.
2.
Prodávají bere na vědomí, že touto smlouvu je realizována část projektu kupujícího
„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového
stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ (dále jen „Projekt“), který bude spolufinancován
z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů. Prodávající je tak povinen poskytnout kupujícímu
veškeré doklady související s realizací Projektu a s plněním závazných ukazatelů v rámci
předmětu činnosti prodávajícího, které si vyžádají příslušné kontrolní orgány, zejména Státní
fond životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise,
Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy, a
poskytnout jim součinnost. Tento závazek prodávajícího dle tohoto ustanovení trvá po dobu,
po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace. Za tím účelem je prodávající
povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy po dobu min. 10 let
od vydání protokolu o Závěrečném vyhodnocení akce pro Projekt.
3.
Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškeré potřebné
podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení akce
a závěrečné monitorovací zprávy, které bude kupující jako příjemce dotace z Operačního
programu Životní prostředí povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.
4.
Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 60 dnů ode dne ukončení plnění této
smlouvy seznam všech subdodavatelů, jimž uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Má-li
některý z jeho subdodavatelů formu akciové společnosti, musí být dle odst. 5 § 147a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přílohou tohoto seznamu i seznam
vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů.
5.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů
týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění
této smlouvy.
6.
jsou:

Zástupci smluvních stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí zboží,

c) na straně kupujícího:
………, ………, vedoucí org. složky Město Dobruška Technické služby, tel.: ………, mobil:
………, e-mail: ………@.........
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(bude doplněno kupujícím před uzavřením smlouvy)
d) na straně prodávajícího:
………, ………, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........
7. Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany oznámí bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK X.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět této kupní smlouvy bude realizován
pouze v případě, že kupujícímu bude na Projekt poskytnuta dotace z Operačního programu
Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů. Tato kupní smlouva tak nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace mezi kupujícím a Státním fondem životního prostředí na Projekt. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že nenabude-li tato kupní smlouva účinnosti nejpozději do 12
měsíců ode dne jejího uzavření, tak se uplynutím této lhůty bez dalšího od počátku ruší.
2.
Prodávající bere výslovně na vědomí, že část kupní ceny bude kupujícím hrazena
z jemu poskytnuté dotace na Projekt a že v případě prodlení prodávajícího s řádným
dodáním zboží stejně jako v případě opožděné či nesprávné fakturace prodávajícím může
kupujícímu vzniknout povinnost vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky. Kupující
upozorňuje prodávajícího, že veškeré škody, které kupujícímu v důsledku prodlení či jiného
vadného postupu prodávajícího vzniknou, bude kupující po prodávajícím požadovat v rámci
náhrady škody.
3.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a otázky v ní výslovně neupravené se řídí
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
4.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a
datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
5.
Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí
osobu.
6.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a
jedno zhotovitel.
7.
Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že k projednání sporů z této smlouvy bude místně
příslušným Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.
8.
Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že
nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
9.
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2.
část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení
vozu vybaveného mycí lištou“.
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10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne
… … 2013.

V Dobrušce dne: .................................

V .................... dne: .............................

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

...............................................................
Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta

............................................................
………, ………
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