Místní akční skupina Šipka, z.s.
Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV
Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce „Pořízení nosičů kontejnerů a
kontejnerů – MAS Šipka” (dále jen „oznámení“)
Jedná se o nabídkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve kterém se postupuje transparentně,
nediskriminačně a rovně se zachází se soutěžiteli.
Obsah textové části zadávací dokumentace:
I. Zadávací podmínky.
II. Obchodní podmínky.
III. Přílohy.
Zadavatel:
jméno: Místní akční skupina Šipka, z.s.
ulice: Myslotínská 1786
město: 393 01 PELHŘIMOV
IČ:26987261

Kontaktní osoby:
jméno: Jakub Černý
tel: +420775343580
e-mail: info@massipka.cz

Identifikace předmětu zadávané zakázky:
• Nosiče kontejnerů 3ks
• Kontejnery 11ks
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH je celkem 1.780.000,- Kč.
Lhůta pro podání nabídek na adrese: Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV končí dne 20.
07. 2015 (včetně) ve 12:00 hod.
Hodnotícími kritérii jsou:
• nejnižší cenová nabídka
100%
(Bude vybrána nabídka s nejnižší nabídnutou cenou)
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.

V Pelhřimově dne 3. července 2015
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ČÁST I. – ZADÁVACÍ PODMÍNKY/DOKUMENTACE
Jedná se o nabídkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve kterém se postupuje transparentně,
nediskriminačně a rovně se zachází se soutěžiteli.
ÚVOD
Oznámení a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání
nabídek od zájemců, kteří obdrželi nebo si vyžádali zadávací dokumentaci v rámci zadání
zakázky: „Pořízení nosičů kontejnerů a kontejnerů – MAS Šipka“ (dále jen „zakázka“).
Zadavatel postupuje při výběru dodavatele transparentně, nediskriminačně a zachovává
rovný přístup k uchazečům.
1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
1.1.

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologií:
•
•

Nosiče kontejnerů 3ks
Kontejnery 11ks

Dílčí plnění není možné.
1.2. Popis předmětu zakázky
Položky předmětu nabídky:
Parametry nosičů kontejnerů za traktor - 3 Ks:
2 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

určený pro přepravu, nakládání, skládání a vyprazdňování (sklápění) kontejnerů
jednonápravový odpružený podvozek,
tažná oj s připojením do horního závěsu - tažné oko 40,
odstavná podpěra návěsu,
užitková hmotnost min. 5.000 kg,
výška háku 1.000 mm,
maximální rychlost minimálně 35 km/hod,
minimální rozsah délky převážených kontejnerů min/max 3,50 - 3,90 m,
rozteč lyžin 1.060 mm,
minimální velikost pneumatik 400/60-15,5 nebo 19/45-17, zároveň minimálně 14 PR,
pneumatické brzdy – dvouhadicové,
propojení mechanismu traktorového nosiče kontejnerů s traktorem pomocí 4 hadic
s rychlospojkami. Hydraulický okruh mechanismu traktorového nosiče kontejnerů s
pasivním zajišťováním kontejneru se s traktorem disponujícím dvěma vnější
hydraulickými okruhy propojuje pomocí 4 hadic s rychlospojkami. Ovládání
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•
•
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

mechanismu v kabině traktoru,
doprava 1x do Vyskytné a 1x do Dobré Vody,
zaškolení obsluhy.

určený pro přepravu, nakládání, skládání a vyprazdňování (sklápění) kontejnerů,
jednonápravový odpružený podvozek,
tažná oj s připojením do horního závěsu - tažné oko 40,
odstavná podpěra návěsu,
užitková hmotnost min. 4.500 kg,
výška háku 1.000 mm,
maximální rychlost minimálně 35 km/hod,
minimální rozsah délky převážených kontejnerů min/max 3,50 - 3,90 m,
rozteč lyžin 1.060 mm,
minimální velikost pneumatik 400/60-15,5 nebo 19/45-17, zároveň minimálně 14 PR,
pneumatické brzdy – jednohadicové,
propojení mechanismu traktorového nosiče kontejneru s traktorem pomocí 2 hadic
s rychlospojkami. Hydraulický okruh mechanismu traktorového nosiče kontejnerů je
vybaven el. hydraulickým rozvaděčem a propojuje se s jedním vnějším hydraulickým
okruhem traktoru pomocí 2 hadic s rychlospojkami. Ovládání mechanismu se provádí
prostřednictvím kabelového ovladače propojeného s mechanismem konektorovou
zásuvkou na návěsu. Ovladač může být umístěn v kabině řidiče, odkud je následně
možné pohodlně obsluhovat mechanismus traktorového nosiče kontejnerů.
doprava do Nového Rychnova.

Parametry kontejnerů:
1 ks
• komunální kontejner pro ukládání, manipulaci a přepravu komunálních odpadů na
traktorovém nosiči kontejnerů,
• celouzavřený s plnícími otvory ve střeše, alespoň jeden otvor obdélníkový a jeden
kulatý popelnicový,
• minimální délka 3500 mm,
• minimální objem 5 m3,
• otevíratelné zadní čelo s možností jeho zajištění v otevřené poloze,
• bezpečnostní zámek oka kontejneru,
• doprava do Vyskytné
5 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velkoobjemový kontejner pro ukládání, manipulaci a přepravu komunálních
odpadů na traktorovém nosiči kontejnerů,
v polovině výšky se sklopnými bočnicemi směrem dolů,
minimální délka 3500 mm,
minimální šířka 2000 mm,
minimální výška bočnic 1400 mm,
minimální objem 10 m3,
zadní čelo dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v
otevřené poloze,
bezpečnostní zámek oka kontejneru,
doprava 1x do Vyskytné, 2x do Proseče pod Křemešníkem, 2x do Rynárce.
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5 ks
•
•
•
•
•
•
•
•

valníkový kontejner pro ukládání, manipulaci a přepravu komunálních odpadů na
traktorovém nosiči kontejnerů,
sklopné a vyjímatelné bočnice včetně sklopného zadního čela,
minimální délka 3500 mm,
minimální šířka 2000 mm,
minimální výška bočnic 500 mm,
minimální objem 4 m3,
bezpečnostní zámek oka kontejneru,
doprava 2x Nový Rychnov, 2x Dobrá Voda, 1x Vyskytná.

Dodavatel dále zajistí
Dodavatel zajistí dodávku kontejnerů a nosičů do jednotlivých obcí viz. 1.2 popis předmětu
zakázky, zprovoznění, zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti, případné potvrzení o
shodě, jakosti a kompletnosti nebo technický průkaz.
Dodavatel může nabídnout jakékoli strojní zařízení, které bude plnit lepší než uvedené
standardy.
2. LHŮTA PRO REALIZACI PROJEKTU
2.1. Termíny plnění
Termín dokončení realizace dodávky – do 02. 11. 2015
2.2. Místo plnění
obce v okrese Pelhřimov: Nový Rychnov, Vyskytná, Dobrá Voda, Rynárec, Proseč pod
Křemešníkem
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
3.1. Obchodní podmínky pro dodávku
Zadavatel předkládá jako nedílnou součást zadávací dokumentace Obchodní podmínky
vypracované ve formě a struktuře návrhu smlouvy, které jsou uvedeny v části II. textové části
zadávací dokumentace.
3.2. Závaznost návrhu smlouvy
Návrh smlouvy předložený uchazečem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního
vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a
vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu, především zejména v návaznosti na
podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení, a které
nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Případné změny podmínek či jejich doplnění nesmí
omezovat či vylučovat práva zadavatele. Tzn., změna podmínek nesmí být ve prospěch
uchazeče.
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3.3. Platnost nabídky - zadávací lhůta
Uchazeč je svým návrhem smlouvy vázán 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek
zadavateli. Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je pak
svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejdéle však 90 dnů od doručení
oznámení zadavatele o přidělení této zakázky.
4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
4.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v Kč včetně DPH,
za zajištění dodávky specifikované v kapitole 1.1 a 1.2 tohoto dokumentu. Cenové nabídky
musejí být podané v českých korunách (Kč).
Předpokládaná cena zakázky je 1.780.000,- Kč vč. DPH.
4.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu, návrhu smlouvy o dílo a rozpočtu.
4.3. Rozpočet
Dodavatel/uchazeč, jako součást nabídky předloží vyplněný rozpočet zakázky viz. Příloha č.
3.
4.4. Platnost ceny
Nabídková cena musí být platná nejméně po dobu platnosti nabídky (bod 3.3.).
5. Platební podmínky
Cena za dodávku bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“), vystavené
uchazečem.
Je možné požadovat zálohu před předáním předmětu zakázky do výše 30%.
6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
6.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Předpokladem účasti zájemce v zadávacím řízení na zakázku je splnění základních
kvalifikačních předpokladů.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který přiloží podepsané čestné
prohlášení, ne starší než 90 kalendářních dnů. Formulář čestného prohlášení je
přílohou textové části této zadávací dokumentace.
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6.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Předpokladem účasti zájemce v zadávacím řízení na zakázku je splnění profesních
kvalifikačních předpokladů.
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

6.3. Forma předložení dokladů oprávnění k podnikání
Uchazeč předloží doklad uvedený v bodě 6. 2. ve fotokopii listiny (prostá kopie). Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.
6.4. Lhůta pro prokázání kvalifikace
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součástí nabídky.
6.5. Neprokázání kvalifikace
Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci způsobem stanoveným zadavatelem,
nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo
doplnění dokladů k prokázání kvalifikace.
7. Obsah a forma nabídky
7.1. Nabídka
Nabídka bude rovněž obsahovat všechny zadavatelem stanovené dokumenty.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Je možné podat dílčí nabídku a to samostatně pro každou z částí dodávek.
7.2. Podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě, v uzavřené obálce označené
názvem zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být také uvedena zpáteční
adresa uchazeče. Nabídka musí být opatřena datem, podpisem osoby oprávněné jednat za
uchazeče a příp. razítkem (nejlépe na poslední straně nabídky). Dále musí být nabídka
svázaná v nerozebíratelném provedení a dokumenty doloženy očíslované a seřazené viz
bod 7.4.
7.3. Informace o jazyce nabídky
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
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7.4. Členění nabídky a dokumentace, obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního
rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc
pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
b) Návrh smlouvy – návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou (osobami)
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen
otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami stanovenými
zadavatelem v části II. zadávací dokumentaci.
c) Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů na
přiloženém formuláři.
d) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenský list (kopie) či výpis živnostenského rejstříku
e) Rozpočet
8. Zadávací dokumentace
8.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.
Součástí zadávací dokumentace jsou:
•
•
•
•
•

Textová část zadávací dokumentace
Obchodní podmínky ve struktuře „Návrh smlouvy“
Formulář Krycí list nabídky
Formulář – čestné prohlášení
Rozpočet

8.2. Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti doručené, nebo telefonicky sdělené kontaktní osobě (viz. oznámení), o
dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručené ve lhůtě nejpozději 4 pracovní dny
před termínem pro předložení nabídek, zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci
dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů od
požádání. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i
všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
8.3. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace,
nebo z vlastního podnětu. Zároveň bude dle povahy provedené úpravy přiměřeně
prodloužena lhůta pro předkládání nabídek.
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8.4. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.
9. Lhůta pro podání nabídky
9.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek na adrese: Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV končí dne 20.
07. 2015 (včetně) ve 12:00 hod.
9.2. Adresa pro podávání nabídek
Místní akční skupina Šipka, z.s.
Myslotínská 1786
393 01 PELHŘIMOV
Osobně lze nabídky předat na výše uvedené adrese v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin
po předchozí dohodě s kontaktní osobou.
9.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20. 07. 2015 ve 13:00 hodin na adrese pro
podávání nabídek viz. bod 9.2.
9.4. Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí kontaktní osobou zadavatele oprávněnou převzít nabídku.
9.5. Podání nabídky po stanovené lhůtě
Nabídky doručené na adresu pro podávání nabídek po uplynutí stanovené lhůty nebudou
hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k
dokumentaci o zadání zakázky.
10. Hodnotící kritéria pro zadání zakázky
10.1. Základní kritérium pro zadání zakázky
Hodnotícími kritérii jsou:
•

nejnižší cenová nabídka

100%

10.2. Metoda hodnocení nabídek
(nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší nabídnutou cenou - bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídnutou cenou)
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10.3. Posouzení nabídek
Hodnocení a posouzení nabídek provede hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami
ustanovená zadavatelem. Své rozhodnutí oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali
nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.
11. Ostatní podmínky
11.1. Vyřazení nabídky
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z
hodnocení. Zadavatel informuje písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena.
11.2. Podmínky účasti zadávacího řízení
Vyzvaný zájemce (dodavatel) může podat pouze jednu samostatnou nabídku nebo jednu
společnou nabídku s jiným dodavatelem. Náklady účastníků soutěže spojené s účastí v
zadávacím řízení zadavatel nehradí. Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Podáním nabídky na tuto zakázku uchazeč bez výhrad souhlasí se zadávacími a obchodními
podmínkami zadávacího řízení.
12. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Místní akční skupina Šipka, z.s.
Myslotínská 1786
393 01 PELHŘIMOV
IČ:26987261

konec části I – zadávací podmínky
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ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY
Žlutě označená pole uchazeč upraví dle jeho nabídky
SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012., občanský zákoník v platném znění.
I.
Smluvní strany
1. Místní akční skupina Šipka
Myslotínská 1786
393 01 PELHŘIMOV
IČ:26987261
Zastoupena:
Jakubem Černým
Tel:
+420 775 343 580
E-mail:
info@massipka.cz

(dále jen „objednavatel“)
2. …………………..
-společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v …,
v odd. ………….., č.vl. ….
nebo
-fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …. č.j.
Sídlo
IČ:
DIČ: / je/není plátcem DPH
bankovní spojení :
zastoupený/á:
Tel. / Fax / mobil:
e-mail:
(dále jen „dodavatel“)
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II. Předmět smlouvy
II.1.Předmětem zakázky je dodávka strojů „Pořízení nosičů kontejnerů a kontejnerů – MAS
Šipka“
dle zadávací dokumentace.
II.2. Předmět smlouvy - zakázky se dále specifikuje takto:
Předmětem nabídky je „dodávka kontejnerů a nosičů kontejnerů“.
Položky předmětu nabídky:
•

položky

II.3. Pokud dodavatel některou z těchto činností neprovede nebo nezajistí, považují to obě
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.
II.4. O předání předmětu smlouvy sepíší smluvní strany předávací protokol.
III. Čas plnění
III.1. Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku nejpozději do: 02. 11. 2015

IV. Odměna dodavatele (cena)
IV.1. Odměna dodavatele je stanovena na základě individuální kalkulace maximálních
nákladů dodavatele a obsahuje všechny náklady dodavatele související s provedením
předmětu plnění.
IV.2. Odměna (cena) je sjednána na částku: ……….Kč bez DPH, ……….. Kč s DPH,
DPH……..Kč.
IV.3. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná. Cena se nebude měnit vlivem změn cenové
úrovně a inflace po celé období plnění této smlouvy.
IV.4. Cena bude upravena v závislosti na změně sazby DPH podle platných zákonů a
předpisů ČR. Cena bude obsahovat dopravu a zaškolení zaměstnanců.

V. Fakturace a platební podmínky
V.1. Předmět plnění bude hrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“)
vystavené dodavatelem.
V.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v platném
znění. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Objednavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový
doklad -fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Dodavatelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti.
V.3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednavateli.
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V.4. Peněžitý závazek objednavatele se považuje za splněný v den připsání fakturované
částky na účet dodavatele.

VI. Sankce
VI.1. Bude-li objednavatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn účtovat
objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je objednavatel v
prodlení za každý kalendářní den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.
VI.2. Nesplní-li dodavatel svůj závazek řádně a včas dodat v dohodnutém termínu dílo dle
této smlouvy, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. IV.2.,
za každý započatý den prodlení.
VII. Odstoupení od smlouvy
VII.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
VII.2. Objednavatel nebo dodavatel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případech stanovených
zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.
VII.3. Objednavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v důsledku podstatné změny
okolností, které nastaly v době od podpisu smlouvy do zahájení činnosti dodavatele a které
objednavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil, a to bez jakékoliv náhrady dodavateli.
VII.4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně.
VII.5. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních
závazků:
a) pokud dodavatel neprovede nebo nezajistí některou z činností dle článku 2.2 a 2.3,

VIII. Ostatní ujednání
VIII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.
VIII.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
VIII.3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných číslovaných dodatků. Změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke
smlouvě.
VIII.4. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem
této smlouvy platnosti.
VIII.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
VIII.6. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční
kontroly.
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Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem bez výhrad a
připomínek souhlasí a prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle a na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své vlastnoruční
podpisy.

V ………………………. dne …….. 2015
Podpis objednavatele:

V …………………… dne ………...2015
Podpis (a případně razítko) dodavatele:

konec části II. –obchodní podmínky
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Část III. - Přílohy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - KRYCÍ LIST

UCHAZEČ (dodavatel)
(obchodní firma nebo
název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Nabídková cena celkem v Kč
bez DPH

DPH

Nabídková cena celkem v Kč včetně
DPH
(zaokrouhlit na celé koruny)

Servisní podmínky

V……………………., dne ……………………..
……………………………….
Razítko a podpis uchazeče (dodavatele)
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů pro zakázku dle § 53 zákona
„“
Uchazeč - dodavatel ……………….. se sídlem ……………, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v ………….., oddíl ……, vložka ..…….,
IČ ………….,

Jako statutární zástupce (název firmy) tímto čestně prohlašuji, že:
a)
jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b)
jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c)
jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)

15

vůči majetku společnosti (název společnosti) neprobíhá nebo v posledních třech letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e)
firma (název společnosti) není v likvidaci,
f)
v evidenci daní nemám 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 zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h)
nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i)
jsem 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)
firma (název společnosti) není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek,
k)
firmě (název společnosti) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

V ……………………. dne ……………………..

…………………………………….
Jméno a příjmení

……………………………… ………………………………
funkce
podpis

(Jméno a příjmení, funkce, podpis osoby/osob oprávněné jednat jménem či za uchazeče)
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace – ROZPOČET

Předmět poptávky/ Název

Cena bez
DPH

Celkem

0 Kč

DPH

0 Kč

Cena s
DPH

Termín plnění
v týdnech

0 Kč

V……………………., dne …………………….

……………………………………………….
Razítko a podpis uchazeče (dodavatele)
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