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1. Úvodní ustanovení 

  Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí MŽP č. 6/2014 a 

Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní 

prostředí, verze ke dni 20.6.2014 (dále jen „Závazné pokyny OPŽP“). 

  Zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a 

technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude 

zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v  

zadávacím řízení.  

  Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad 

zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k těmto 

zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě 

prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích 

podmínkách a bude se jimi řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu 

uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  

  Zadavatel je veřejným zadavatelem. Plnění, které je předmětem zadávacího 

řízení je spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz),  

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží (FS). Dodavatel je povinen řídit se relevantními pravidly OPŽP pro příjemce 

dotace.  

  Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o EU a Smlouvy o 

fungování EU. Tyto zásady zahrnují volný pohyb osob, zboží, právo usazování, volný 

pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost, 

proporcionalitu a vzájemné uznávání. Zadavatel zpracoval tuto zadávací 

dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, 

nediskriminační a hospodárné zadání  veřejné zakázky.  

  Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být administrátorovi 

http://www.rr-strednimorava.cz/
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doručena nejpozději 3  pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a 

musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být 

zaslány na adresu: EPRON – Consulting, s.r.o., Sobůlky 290, 697 01 Kyjov nebo na 

e-mail: vaclavsolansky@gmail.com. Elektronicky podané žádosti o dodatečné 

informace musí být opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem. Zadavatel, 

prostřednictvím administrátora, odešle dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám bez zbytečného odkladu.  

  Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. 

Vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká 

žádný závazek vůči dodavateli.  

 

Obsahují-li zadávací podmínky, výkazy výměr či jiné podklady pro zpracování 

nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 

vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má 

se za to, že zadavatel připouští pro plnění  zakázky použití jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. 

 

 

2. Identifikační údaje zadavatele 

Městys Boleradice 

č.p. 401, 691 12 Boleradice 

IČ: 002 83 011 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  

ZÚJ: 584321  - Boleradice  

CZ0644 - Břeclav, Jihomoravský kraj 

 

3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora 

V souladu s § 151 Zákona zastupuje zadavatele ve výběrovém řízení administrátor, 

na základě uzavřené příkazní smlouvy a udělení plné moci. 

 

EPRON – Consulting, s.r.o. 

Sobůlky 290 

697 01 Kyjov 

IČ: 277 21 264 

Zastoupená Ing. Petrou Dubnou, jednatelkou 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Václav Solanský 

Tel.: +420 775 374 859 

e-mail: vaclavsolansky@gmail.com 

 

4. Úvod do předmětu veřejné zakázky 

Název zakázky ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE 

Zakázka dle předmětu Veřejná zakázka na dodávky 
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plnění 

Druh zadávacího 
řízení 

Dle ustanovení Pokynů OPŽP pro ZMR 2. kategorie. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. 

Druh zakázky dle 

hodnoty plnění 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

Kódy CPV (hlavní 

slovník) 

44613700-7: Nádoby na odpad 

44613800-8: Kontejnery na odpadový materiál 

43414000-8: Stroje na drcení 

Předpokládaná 

hodnota zakázky 

856 261,- Kč bez DPH 

1 036 076,- Kč vč. DPH 

Termín zahájení ZŘ 11. září 2014      

Lhůta pro podání 

nabídky 
Min. 14 dnů dle čl. 5.2.6 Závazných pokynů OPŽP 

Poskytnutí zadávací 

dokumentace 

ZD je v plném rozsahu uveřejněna na úřední desce 
zadavatele – sekce veřejné zakázky. 

http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop=clanky&id
=67 

Dodatečné informace 

k zadávacím 
podmínkám 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o 
dodatečné informace (dále i „DI“) musí být 

administrátorovi doručena nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí obsahovat 
kontaktní údaje uchazeče.  

Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na 
adresu:  

   EPRON – Consulting, s.r.o. 
   Sobůlky 290, 697 01 Kyjov 

   nebo na e-mail: vaclavsolansky@gmail.com    
Elektronicky podaná žádost musí být opatřena 
certifikovaným elektronickým podpisem.  

Způsob vyřízení 
žádosti o dodatečné 

informace 

Zadavatel, prostřednictvím administrátora, odešle 
dodatečné informace bez zbytečného odkladu.  
 

Zadávací lhůta 90 dnů, ve smyslu § 43 Zákona 

Termín a místo pro 

podání nabídek 

29. září 2014 do 8:30 hod. 
Městys Boleradice 

k rukám Bohuslava Barka – starosty městyse 
č.p. 401 

691 12 Boleradice 

Způsob doručení 

Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce 
doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele s 

uvedením nadpisu:  
„VZ - ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE 

– NEOTVÍRAT“.  
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití 
poštovních či jiných přepravních služeb.  
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Termín otevírání 

obálek s nabídkami   

Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem 
stanoven na:  

29. září 2014 v 17:00 hod. v sídle zadavatele, na adrese 
č.p. 401, 691 12 Boleradice.  

 

 Předmět zakázky 

  Předmětem zakázky je dodávka 300 ks kompostérů pro domácí kompostování 

občanů o objemu min. 900 litrů a 1 ks štěpkovače/drtiče pro potřeby obce. 

  Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technických 

specifikacích, které jsou součástí zadávací dokumentace (Přílohy č. 2 - 3). Veškeré 

dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí být nové a musí 

splňovat platné normy a zákonné předpisy.  

 Související činnosti: 

 Vybraný dodavatel, v případě potřeby, sám na vlastní náklady zajistí zejm.: 

 dodávku, montáž a instalaci zboží dle zadávacích podmínek v požadovaném 

počtu, 

 balení a vybalení zboží, 

 nastavení a kontrolu funkčnosti veškerého vybavení a zařízení na místě, 

 dopravu do místa určení a personální zajištění dodávky,  

 likvidaci souvisejících obalů a jiných odpadů, 

 označení všech dodaných výrobků dle pravidel publicity OPŽP, viz. 
http://www. opzp.cz/sekce/400/loga-a-bannery-ke-stazeni/) 

 potřebná pojištění, daně, cla, poplatky a další náklady související s realizací 
veřejné zakázky. 

 

5. Místo a doba plnění zakázky 

 

Místo plnění ČR, Jihomoravský kraj, Městys Boleradice 

Doba plnění 
Předpokládané datum záhaj. plnění (podpis smlouvy): 8. října 

2014 
Nejzazší termín ukončení doby plnění: 30. listopadu 2014 

 

6. Kvalifikace uchazečů 

 Zadavatel pro vymezení kvalifikačních předpokladů uplatňuje vybraná 

ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Doba prokazování kvalifikace je ve lhůtě pro podání nabídek. 

Není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo požadovat po 

dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 Zákona, předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  

 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 

obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

 

 6.1 Základní kvalifikační kritéria  [§ 50 odst. 1 písm. a) Zákona] 

 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) 

Zákona prokáže dodavatel formou čestného prohlášení (viz Příloha č. 5).  
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 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady  [§ 50 odst. 1 písm. b) Zákona] 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) Zákona 

prokáže dodavatel předložením: 

 1) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [§ 54 písm. a) Zákona], 

 2) dokladu oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské 

oprávnění [§ 54 písm. b) Zákona]. 

 

7. Způsob stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky 

 Zpracování nabídkové ceny 

 Předpokládaná hodnota zakázky je 856 261,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví 

nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to 

absolutní částkou v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v 

zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být 

zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla!  

 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, 

úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během 

provádění díla. 

 Způsob zpracování nabídky 

 Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá 

uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) + 

elektronicky (CD/DVD). Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a 

smluvních požadavků zadavatele, uveřejněných v této zadávací dokumentaci.  

 Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a 

nápisem: „VZ - ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE – NEOTVÍRAT“. 

Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo 

doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky. 

 

 

Další náležitosti nabídky 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. 

Uchazeči podají svázanou nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu 

razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. 

Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou 
uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh. 

Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v 
oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další 
údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se 

přesto za převzatou. 

Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Uchazeč jako součást nabídky předloží datový nosič (CD, DVD), který bude 

obsahovat kompletní nabídku. Dokumenty budou předloženy včetně podpisů 
oprávněné osoby či osob. Zadavatel doporučuje scan originálních dokumentů a 
uložení ve formátu .pdf.  



 

Zavedení separace BRO v městysi Boleradice 

Výkaz výměr bude předložen v otevřeném formátu, kompatibilním s programy 
OpenOffice nebo MS Office (např. .xls, .ods apod.). Tato forma podání nabídky je 

doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti 
nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. 

 

8. Obchodní a platební podmínky 

 Cena zakázky bude dodavatelem vyúčtována vystavením faktury, která musí 

obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Zadavatel/objednatel 

uhradí dodavateli smluvní cenu jednou platbou po splnění předmětu smlouvy a 

podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami, a to na základě 

daňového dokladu, který vystaví dodavatel a doručí zadavateli/objednateli do jeho 

sídla.  

 Splatnost faktury je 30 dní. 

        Zadavatel vyžaduje minimální záruční lhůtu na realizovanou zakázku 24 

měsíců. 

 Součástí nabídky bude podepsaná kupní smlouva, jejíž závazný vzor je 

nedílnou součástí této Výzvy jako příloha č. 6. Musí být datovaná, orazítkovaná a 

podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

9. Hodnotící kritéria 

 Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková 

cena.  

 

10. Lhůta a místo pro podání nabídky 

 Obálka obsahující nabídku, včetně dokladů k prokázání kvalifikace a jiných 

souvisejících dokumentů, bude doručena doporučenou poštou nebo osobním 

podáním na adresu zadavatele: Městys Boleradice, č.p. 401, 691 12 Boleradice, a to 

nejpozději do 29. září 2014 do 08:30 hod.  Nabídky podané po tomto termínu 

nebudou přijaty k hodnocení. 

 Uchazeč je povinen kompletní nabídku řádně zapečetit, označit svými 

identifikačními údaji, razítkem a podpisem oprávněné osoby a označit nápisem: „VZ 

- ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE – NEOTVÍRAT“.  

 

11. Jiné 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 

b) Zadavatel nepožaduje složení jistoty za nabídku. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce 

uchazeče u třetích osob. 

d) Zadavatel upozorňuje uchazeče na povinnost zahrnout do nabídky všechny 

požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Nesplnění zadávacích 

podmínek může mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v 

zadávacím řízení. 

e) Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) Zákona vyhrazuje právo 

zrušit zadávací řízení v případě, že na projekt nebude poskytnuta podpora 

v rámci OPŽP. 

 

      V Sobůlkách dne 27. srpna 2014 
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...........................................  

Ing. Petra Dubná 

administrátor jednající na základě plné moci 
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Příloha č. 1 – Rozpočet slepý 

 

Předmět Ks Cena bez 
DPH 

DPH 21% Celková cena 
s DPH 

Domácí kompostér o 
objemu min. 900 l 

300    

Štěpkovač/drtič 1    
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Příloha č. 2 – Technická specifikace štěpkovač/drtič 

 

Štěpkovač/drtič  Poznámka   

Maximální štěpkovací průměr 
minimálně 150 mm ANO/NE   

Motor dieselový, výkon min. 33 k.s. 
ANO/NE   

Min. 2 vkládací válce hydraulicky 
poháněné a s možností regulace ANO/NE   

Rozměry vstupní násypky min. 950 
x 750 mm ANO/NE   

Min. rozměr vstupního otvoru 150 x 
220 mm   ANO/NE   

Bezpečnostní madlo na násypce pro 
zastaveni vkládání materiálu  ANO/NE   

Vyhazovací komín otočný o 
min.270°  ANO/NE   

Na vlastním podvozku do 80 km / 

hod.  ANO/NE   

Hmotnost min. 700kg 
ANO/NE   
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Příloha č. 3 – Technická specifikace - kompostér domácí 

 

Domácí kompostér o objemu min. 900 l  Poznámka   

Objem: minimálně 900 l ANO/NE   

Materiál: plast ANO/NE   

Tloušťka stěn: minimálně 4 mm ANO/NE   

Váha: minimálně 18 kg ANO/NE   

Výška max. 105 cm ANO/NE   

Barva: zelená ANO/NE   

Bez dna ANO/NE   

Boční dvířka k vybírání kompostu, 
šíře min. 70 cm 

ANO/NE   

Větrací otvory po celém obvodu 
kompostéru 

ANO/NE   

Odklopné víko s protivětrnou 
pojistkou 

ANO/NE   
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Příloha č. 4 – Krycí list nabídky    

 

  KRYCÍ LIST NABÍDKY          

Název zakázky:  Zavedení separace BRO v městysi Boleradice 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Městys Boleradice 

Sídlo: č.p. 401, 691 12 Boleradice 

IČ: 002 83 011 

1.2. Uchazeč 

Název  

Sídlo/místo podnikání:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat   

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

e-mail:  

2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“ 

Položka  Cena 

celkem  
bez DPH 

DPH 

 

Cena celkem 

včetně DPH 

nabídková cena    

 
3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče 

 
Jméno, příjmení, 

podpis 
datum 
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Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dle § 53 Zákona 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") 

 

Název veřejné zakázky: Zavedení separace BRO v městysi Boleradice 

Zadavatel: Městys Boleradice, č.p. 401, 691 12 Boleradice, IČ: 002 83 011 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu  

Druh zadávacího řízení: Dle ustanovení Pokynů OPŽP pro ZMR 2. kategorie. Nejedná 
se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Uchazeč: ….........................................................................., tímto čestně 

prohlašuje, že: 

 

c) 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) není v likvidaci, 

 

g) 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, 

 

i) 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) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

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

 

 

 

................................... 

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 

 

.............................................................................                                             

Jméno a funkce oprávněné osoby (hůlkovým písmem) 
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Příloha č. 6 – Kupní smlouva    

 

Kupní  smlouva  

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, 
 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

Kupuj íc í :  Městys Boleradice 

se sídlem:              č.p. 401, 691 12 Boleradice  

IČ: 002 83 011 

zastoupena:   Bohuslavem Barkem, starostou 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

e-mail:  starosta@boleradice.cz 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „kupující“) 

   

Prodávající:   

se sídlem:   

IČ:   

DIČ:   

Zastoupený:    

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

telefon:   

e-mail:   

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

Zapsaný  

(dále jen „prodávající“) 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy uzavřené v návaznosti a v souvislosti s veřejnou 
zakázkou s názvem „ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE“, se 

prodávající zavazuje dodat kupujícímu následující zboží a převést na něj 
vlastnické právo ke zboží, a to k:  

domácím kompostérům o objemu min. 900 l – 300 ks 

štěpkovači (drtič větví) – 1 ks 

(dále též „zboží“) 
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Nedílnou součástí těchto dodávek je též dodání veškerého příslušenství, 

doprava zboží na místo plnění, ukázková kompletace zboží a uvedení do plně 
funkčního a provozuschopného stavu, zaškolení kupujícího za účasti obyvatel 

obce s údržbou a správným používáním zboží, provedení všech předepsaných 
zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů a případně i jiných 
právních a technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů zboží a předání technické 
dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce ke každému dílčímu 

zařízení, jež je předmětem dodávky. Prodávající rovněž zajistí likvidaci 
souvisejících obalů a jiných odpadů, označení zboží dle pravidel publicity OPŽP, 
dále pak potřebná pojištění, daně, cla, poplatky a další činnosti související 

s dodávkou zboží. 

 

Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.   

2. V ceně sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy jsou zahrnuty jak dodávka zboží 

tak veškeré činnosti prodávajícího dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. V této 
ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další činnosti v předchozím článku II. odst. 1. 

nevyjmenované, které jsou potřebné k realizaci této smlouvy, a o kterých 
prodávající vzhledem k výkonu své podnikatelské činnosti, jakož i odborným 
znalostem musel vědět. 

3. Realizace předmětu smlouvy je podmíněna získáním podpory, tzn., pokud 
nebude podepsána smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP, 

vyhrazuje si kupující právo odstoupit od smlouvy.  

4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto zboží 

prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.  
 

5. Místem plnění je městys Boleradice. 
 

 

III. 

DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle článku II. této smlouvy bude 

poskytnuto kupujícímu nejpozději do 2 měsíců od naplnění podmínky uvedené v 
článku II. odst. 5. této kupní smlouvy, nejpozději do 30.11.2014. Do konce této 

lhůty se prodávající zavazuje zboží předat kupujícímu – tj. zboží bude předáno 
řádně bez vad, v provozuschopném stavu, bude provedeno zaškolení, 
provedeny všechny zkoušky, vystaveny doklady o těchto skutečnostech a 

předána technická dokumentace s přesným popisem zboží. Kupující je povinen 
do 3 pracovních dnů informovat prodávajícího o splnění podmínky uvedené v 

článku II. odst. 5. této kupní smlouvy. 
 

2. Při předání zboží dle čl. II. odst. 1. smlouvy sepíší smluvní strany předávací 

protokol, který podepíše osoba oprávněna jednat za kupujícího a osoba 
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oprávněna jednat za prodávajícího. Součástí předávacího protokolu bude 
seznam předaného zboží, včetně předávaných písemností (atesty, certifikáty, 

záruční listy, atd.). Bez těchto dokumentů nelze předmět dané dodávky řádně 
předat kupujícímu, a závazek prodávajícího nebude splněn. 

IV. 
KUPNÍ CENA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za předmět smlouvy specifikovaný v článku II. 
odst. 1 této smlouvy ve výši:  

 

Cena bez DPH    

DPH     

Cena celkem včetně DPH  

 

2. Cena jednotlivých položek vyplývá z položkového rozpočtu, která je přílohou č. 
1 této smlouvy. Součástí ceny jednotkových položek jsou i veškeré činnosti 

zmíněné v článku II. smlouvy. 

3. Prodávající prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení kupní ceny. Cena 

dle článku IV. odst. 1 této smlouvy je sjednána jako cena konečná a nejvýše 
přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího nezbytné k řádnému a 
včasnému dodání předmětu smlouvy.  

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Kupní cena bude uhrazena kupujícím po oboustranném podepsání předávacího 
protokolu dle článku III. odst. 2. této smlouvy a to na základě prodávajícím 

vystavené faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po uvedeném 
podpisu předávacího protokolu.    

2. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím vystavena se splatností 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Součástí faktury bude písemný 
předávací protokol ve smyslu článku III. odst. 2. této smlouvy potvrzený 

osobami oprávněnými jednat za kupujícího a prodávajícího. 

3. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými 

právními předpisy.  

4. Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy. 

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani 
z přidané hodnoty, nebo má jiné vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí 

vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené 

nebo nově vyhotovené faktury. 

6. Kupní cena je uhrazena odepsáním z účtu kupujícího.  
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VI. 
SMLUVNÍ SANKCE 

1. Pokud prodávající nesplní povinnost uvedenou v článku III. odst. 1. této 

smlouvy, tj. nedodá řádně zboží kupujícímu ve sjednaném termínu, kupující má 

nárok vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 3.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží. 

2. Při nedodržení termínů uvedených v čl. VII. odst. 4 až 6 této smlouvy, má 
právo kupující vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

vadu a každý i započatý den prodlení prodávajícího s jejím odstraněním. 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok ani jedné ze stran na náhradu 
škody vzniklé v důsledku porušení smluvních povinností druhé strany, a to 

v celé její výši. 

VII. 

ZÁRUKA 

1. Prodávající garantuje, že dodávané zboží plně odpovídá a po celou záruční dobu 

bude plně odpovídat technickým a jakostním podmínkám dle požadavků 

kupujícího ve smyslu zadávací dokumentace veřejné zakázky „ZAVEDENÍ 

SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE" a splňuje a bude splňovat vlastnosti 

stanovené platnými technickými a právními normami. Nebude-li dodávané zboží 

podmínkám dle předchozí věty odpovídat, platí, že má vady. 

2. Záruční doba činí 2 roky, ode dne podpisu předávacího protokolu dle článku III. 

odst. 2 této smlouvy. 

3. Kupující je povinen zjištěné vady reklamovat u prodávajícího alespoň e-mailem 

nejpozději v poslední den záruční doby, tj. v poslední den postačuje reklamaci 

odeslat. K reklamaci je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – fakturu a 

podrobný popis závady. Prodávající započne s odstraňováním reklamované 

vady do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení kupujícího o vadě, není-li 

s přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta. 

4. Jde-li o vadu, která nebrání užívání zboží, prodávající je povinen ji odstranit ve 

lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp. 

nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne oznámení vady kupujícím). Tyto 

vady, nebude-li dohodnuto jinak, se primárně odstraní opravou. 

5. Jde-li o vadu, která brání užívání zboží, prodávající je povinen ji odstranit ve 

lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp. 

nejpozději do 19 kalendářních dnů ode dne oznámení kupujícího), není-li s 

přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta. Tyto 

vady, nebude-li stanoveno jinak, se primárně odstraní, dle volby kupujícího, 

opravou nebo výměnou zboží za nové. Volba musí být provedena současně s 

oznámením reklamace dle odst. 4 tohoto článku. 
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6. Veškeré náklady související s odstraněním reklamované vady nese prodávající. 

Prodávající též na vlastní náklady zajistí dopravu z/na místo určené kupujícím, 

nerozhodne-li se vadu odstranit na místě, kde se zboží nachází. 

7. Prodávající je povinen vadu odstranit i v případě, že reklamaci považuje za 

neoprávněnou. V případě, že neoprávněnost reklamace bude soudem zpětně 

pravomocně zjištěna, kupující nahradí prodávajícímu veškeré náklady 

vynaložené na odstranění neoprávněně reklamované vady. 

8. Kupující má právo, nezapočne-li prodávající s odstraňováním vady ve lhůtě 5 

kalendářních dnů ode dne jejího oznámení, nebo pokud prodávající neodstraní 

tyto vady ve lhůtách určených odst. 5. nebo 6. toho článku, využít služeb jiného 

opravce, a to na náklady prodávajícího. Prodávající bere na vědomí, že náklady 

na odstranění vad zboží takovým jiným opravcem mohou značně převyšovat 

náklady, které by musel vynaložit, pokud by vady odstranil sám. 

 

VIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zboží, tj. na předmětu dodávky dle článku II. smlouvy nese 

prodávající v plném rozsahu až do okamžiku předání dle článku III. odst. 2.  

2. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu způsobenou 

dodávaným zbožím dle čl. II. smlouvy.  

3. Prodávající je dále povinen nahradit v plné výši škodu, která vznikne v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností (vč. prevenčních) a závazků 

prodávajícího (resp. jeho subdodavatelů, za které plně odpovídá) dle této 

smlouvy, a která nespadá do působnosti předchozího bodu.  

4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílčí části dodávek budou 

užívat subjekty od kupujícího odlišné, a jeho odpovědnost není omezena na 

škodu způsobenou přímo kupujícímu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom 

skutečnosti, že výše možné škody, resp. souhrn možných škod může 

přesáhnout cenu sjednanou dle bodu IV. 1. smlouvy. 

 

IX.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující může odstoupit od smlouvy, poruší-li prodávající podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a prodávající byl na tuto skutečnost 

prokazatelnou formou (dopis) upozorněn.  

2. Kupující si vyhrazuje odstoupit od smlouvy, pokud nebude podepsána smlouva 

o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP. 

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna 

odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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 vadnost předmětu dodávky již v průběhu realizace dodávky, pokud 

prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní v stanovené 

lhůtě, 

 prodlení prodávajícího s dokončením dodávek delší 20 dnů oproti 

termínu sjednanému v čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

 úpadek prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona. 

Smluvní strany sjednaly, že prodlení kupujícího s úhradou faktur nebudou 

považovat za podstatné porušení smlouvy. 

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 prodávající provede soupis všech realizovaných dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu, 

 prodávající zpracuje „konečnou fakturu s vyúčtováním doposud 
zrealizovaných dodávek“, 

 

5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 

podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, 

resp. zániku smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že prodávající v případě 

odstoupení od smlouvy bude odpovídat za vady provedených dodávek. Smluvní 

strany sjednaly, že prodávající bude v tomto případě odpovídat za vady 

v rozsahu stanovených touto smlouvou, přičemž záruční doba se počítá ode dne 

účinnosti odstoupení od smlouvy.  

X. 

JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Prodávající je povinen si zajistit v rámci realizace předmětu smlouvy veškerá 

potřebná povolení spojená s realizací předmětu smlouvy. 

2. Předmět smlouvy je spolufinancován z fondů Evropské unie (Fondu 
soudržnosti) v rámci Operačního programu životní prostředí ze Státního fondu 

životního prostředí ČR a prodávající je povinen se řídit podmínkami 
poskytovatele dotace. Prodávající včetně jeho subdodavatelů poskytne 

kupujícímu potřebnou součinnost při finanční kontrole poskytovatele dotace, a 
to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta.  

3. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem 
smlouvy a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 

příjemci projektu: 

a) uchovat dokumentaci předmětu smlouvy, a to originál Smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a dalších 

dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy. Doklady budou uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 
V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,  
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b) umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly 
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 

realizace předmětu smlouvy, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých 

objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své 
činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 
kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská 

komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, 
územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených 

zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),  

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace 

předmětu smlouvy, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci k předmětu smlouvy, účetní doklady, vysvětlující informace a 

umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem 
souvisejících s realizací předmětu smlouvy,  

d) poskytnout veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a 

plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména 
následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, 

Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle 
předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je prodávající dále povinen 

poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

4. Prodávající se zavazuje uhradit v plné výši veškeré případné sankce uložené 
kupujícímu za případné vadné plnění dle této smlouvy, včetně náhrady všech 
případných škody vzniklých v souvsilosti s případným odebráním dotace z 

OPŽP. Tento závazek platí po dobu tří let od podpisu smlouvy. 

5. Prodávající se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí 

osobě. 

6. Prodávající je povinen předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém 
uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % 

z celkové ceny předmětu plnění. Prodávající předloží kupujícímu seznam 
subdodavatelů do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu 

akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 

XI. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k 
dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích 
příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu 
před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, jakož i práva a povinnosti 

z ní vzniklá se řídí občanským zákoníkem.  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet  

Příloha č. 2: Specifikace dodávky 

V Boleradicích dne …………      V.................................. dne 

.............. 

Kupující: Prodávající: 

............................................ ............................................ 

 Městys Boleradice 

Bohuslav Barek, starosta 
 


