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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, 
které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel je však podle § 18 3. odst. zákona povinen dodržovat 
zásady uvedené v § 6 zákona. Výběrové řízení se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP, Státního fondu životního prostředí – Operační program životní 
prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží (FS), č. projektu CZ.1.02/4.1.00/11.10707. 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„Sběrný dvůr Český Krumlov – technické vybavení“ 
 

Zadavatel:  

Město Český Krumlov, se sídlem Nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, 
zastoupené starostou města, panem Mgr. Daliborem Cardou, který je osobou oprávněnou 
k právním úkonům ve věci zadávacího řízení. 
IČ: 00245836 
 

Úvod 

Uchazeč po převzetí zadávací dokumentace prostuduje všechny pokyny, podmínky a 
specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Uchazeč dále předloží nabídku v požadovaném 
rozsahu a členění. Zadavatel má právo požadovat doplnění neuvedených informací či dokladů, 
vztahujících se výhradně k prokázání splnění kvalifikace, přičemž jejich nedoložení v termínu 
stanoveném zadavatelem bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího posuzování a 
hodnocení. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, přehledně a srozumitelně. 

Uchazeč se ve své nabídce mimo jiné zaváže, že mimo vymezené prostory nebude provádět 
žádnou nepovolenou činnost. 

Uchazeč je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU – 
SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se 
zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro 
administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraný uchazeč je dále 
povinen umožnit vstup na staveniště všem administračním a kontrolním orgánům Operačního 
programu Životní prostředí. 

 
A. Zadávací dokumentace 

Základní údaje - Informace o zadavateli 

Město Český Krumlov, zastoupený starostou města, panem Mgr. Daliborem Cardou 
Adresa sídla: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01 
IČ: 00245836   
DIČ: CZ00245836  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Český Krumlov 
číslo účtu: 221241/0100 
telefon: 380 766 111 
e-mail: mail@mu.ckrumlov.cz 
 

Kontaktní osoba pro tuto zakázku: 

Petr Zaumüller, tel.: +420 380 766 607. 

mailto:mail@mu.ckrumlov.cz
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B. Předmět plnění 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace vybavení sběrného dvora 
města Český Krumlov (dle přílohy zadávací dokumentace) vč. záručních listů a dalších 
dokumentů nutných k převzetí a k užívání zboží dle § 417 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znění.  Podmínky plnění jsou definovány zadávacími podmínkami 
uvedenými v textové části zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
1.779.075,- Kč (slovy Jedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícsedmdesátpět korun českých) 
bez DPH. Projekt bude spolufinancován z prostředků z Operačního programu Životního 
prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu Životního prostředí ČR. 

Termín splnění dodávky zadavatel stanovuje nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavebních 
prací (předpokládaný termín ukončení stavebních prací - do 31.10.2012). 

Místo plnění veřejné zakázky: Sběrný dvůr Český Krumlov. 

 

C. Obsah a forma nabídky 

Členění nabídky – části 

1. Identifikace uchazeče (zvláštní příloha č. 1) 

2. Návrh Kupní smlouvy (zvláštní příloha č. 2) 

3. Cenová nabídka – povinná cenová příloha (zvláštní příloha č. 3) 

4. Soupis prací a dodávek  

5. Subdodavatelský systém (zvláštní příloha č. 4) 

6. Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost 

7. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 5) 

Identifikace uchazeče 

Jako krycí list bude použit formulář zadavatele (zvláštní příloha č. 1). 

Jednoznačnou identifikací uchazeče se rozumí: 

‐ název společnosti, právní forma a sídlo, 
‐ zápis firmy u příslušného rejstříkového soudu, pokud je v něm uchazeč zapsán, 
‐ IČ, DIČ, 
‐ telefon a e - mail, 
‐ bankovní spojení a číslo účtu, 
‐ uvedení jmen osob, které jsou zmocněny jednat s kupujícím ve věcech nabídky a rozsah 

jejích oprávnění. 
 

D. Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost 

Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, požaduje 
zadavatel prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 50 zákona. Kvalifikaci prokáže dodavatel 
doložením dokladů v nabídce: 

‐ ke splnění Základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona, 

‐ ke splnění Profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona, a 

‐ ke splnění Technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona. 

V nabídce budou předloženy doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 
53 zákona, profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona a technické kvalifikační 
předpoklady ve smyslu § 56 zákona v rozsahu viz text dále, a to v následujícím  rozsahu: 
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Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) 

Základní kvalifikační předpoklady (zvláštní příloha č. 5) ve smyslu § 53 odst. 1 zákona splňuje 
dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kde jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

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

f) který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

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

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). 

Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše 
předloží: 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení, které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. Ve vztahu 
k písm. a) a b) toto prohlášení podepisují všichni statutární zástupci dodavatele nebo všichni 
členové orgánu, který tvoří statutární orgán dodavatele. 

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 

‐ písm. l) zákona prokáže dodavatel doložením požadovaného seznamu statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele případně 
předloží čestné prohlášení, že žádná z osob, na které se předmětný kvalifikační předpoklad 
vztahuje, v posledních 3 letech u zadavatele nepracovala, 

‐ písm. m) zákona prokazuje dodavatel pouze v případě, že je akciovou společností; v tom 
případě  doložení aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 
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Zadavatel upozorňuje, že  

‐ dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V této souvislosti bylo zadavatelem 
upraveno znění zvláštní přílohy č. 5 této zadávací dokumentace, a 

‐ dne 5.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 
Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona prokáže 
dodavatel, který předloží: 

‐ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude 
doložena v prosté kopii, 

‐ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii, 

 
Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona): 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

‐ ve smyslu § 56 odst. 1 písm. e) zákona popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání 
(doloženo v prosté kopii) – uchazeč toto doloží technickým listem u každého požadovaného 
zboží a výrobku a/nebo 

‐ ve smyslu § 56 odst. 1 písm. f) zákona doklad prokazující shodu požadovaného výrobku 
vydaným příslušným orgánem (doloženo v prosté kopii). 

Zadavatel požaduje u položek č. 1, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 19 ze soupisu prací a dodávek 
doložení prohlášení o shodě a rovněž doložení technického listu. 

 

E. Smlouva o dodávce – kupní smlouva 

Návrh smlouvy o dodávce – kupní smlouva je součástí zadávací dokumentace (zvláštní příloha 
č. 2). 

Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh kupní smlouvy, který musí být v souladu 
s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a předloženou nabídkou. 

V návrhu smlouvy doplní nabídkovou cenu dodávky v rozsahu povinné cenové přílohy, dále pak 
lhůtu dodávky, další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.  

Uchazeč může v nabídce na zvláštním listu doložit připomínky k předloženému návrhu smlouvy. 
Případné připomínky musí být v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, obsahem 
zadávací dokumentace a předloženou nabídkou, přičemž nesmí podmínky plnění dodávky 
měnit v neprospěch zadavatele. Vybraný dodavatel je však povinen vzít na vědomí, že jeho 
případné návrhy na úpravu znění kupní smlouvy nemusí být zadavatelem akceptovány, pokud 
nebudou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nebo nebudou pro zadavatele 
přijatelnými.  

Smlouva bude uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z uzavřené kupní smlouvy třetím osobám.  

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče jednostranně podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. 
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Platební podmínky zadavatele: 

Kupující nebude poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena po protokolárním ukončení a 
převzetí dodávky veškerého zboží, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 

Kupující provede úhradu do výše 100% z fakturované částky v souladu se splatností faktury. 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, se splatností nejméně 14 dnů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat údaje dle zákona o DPH, kupující fakturu vrátí prodávajícímu k doplnění 
s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení 
opravené faktury.  
 

F. Cenová část nabídky – požadavky na jednotný způsob zpracování ceny 

Nabídková cena: 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní 
realizaci dodávky, včetně nákladů, které objektivně v souvislosti s realizací dodávky vznikají, 
tzn. všechny související vedlejší náklady (zejména náklady na dopravu, balné, clo, kursové 
rozdíly, české manuály aj.) a přiměřený zisk. Z nabídky musí být zřejmé, zda jsou tyto náklady 
zakalkulovány v položkách soupisu prací a dodávek. Cena musí obsahovat i předpokládané 
náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci dodávky. 

Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídnuté ceny ve vazbě na úplnost uchazečem 
předaných cenových podkladů, dále na požadovaný a uchazečem nabízený standard materiálů 
a dodávek, zejména dodržení kvalitativních standardů. 

Nabídková cena dodávky musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací 
dokumentace, nabídkový rozpočet bude součástí uzavřené kupní smlouvy. Cena dodávky musí 
být deklarována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených 
v uzavřené smlouvě. 

Zadavatelem budou nad rámec sjednané smluvní ceny uhrazeny pouze nezbytné služby, práce 
a dodávky, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností 
v průběhu plnění dodávky, které zadavatel nemohl při vymezení předmětu veřejné zakázky 
předvídat, které jsou nezbytné k dokončení předmětu dodávky a které si zcela prokazatelně 
objednal. Po ocenění objednaných prací prodávajícím a po dosažení cenové dohody, v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, bude nová cena dodávky upravena 
dodatkem ke kupní smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací a dodávek z nabídky 
jsou pevné po celou dobu realizace dodávky. 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena bude uchazečem 
garantována minimálně do 31. 12. 2012. V nabídce budou dále uvedeny podmínky pro 
případnou změnu ceny po uplynutí této doby. 

Případné slevy musí být zahrnuty v cenách uvedených v povinné cenové příloze. Sleva musí 
být jednoznačně definována v kalkulaci ceny. 
 
Způsob doložení a prokázání nabídkové ceny 

Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů – 
povinnou cenovou přílohou, celkovou rekapitulací – tj. soupisem všech dodávek s uvedením 
jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny 
ve shodném členění jako byly předané specifikace technického vybavení – soupis prací a 
dodávek. 
 
Povinná cenová příloha: 

Uchazeč vyplní povinnou cenovou přílohu, která je součástí zadávací dokumentace, 
v uvedeném členění (zvláštní příloha č. 3). 
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Povinná cenová příloha musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 

 
G. Informace o subdodavatelích 

Uchazeč uvede v seznamu všechny své případné subdodavatele potřebné ke komplexnímu 
zhotovení dodávky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez 
DPH a v procentech (zvláštní příloha č. 4). Subdodavatelský systém bude podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Zadavatel výslovně požaduje a vyhrazuje si podmínku, že položky č. 1, č. 12, č. 13 a č. 14 
nesmí být plněna subdodavatelem. 

Nesplnění této zadávací podmínky bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího hodnocení. 

 
H. Akceptace zadávacích podmínek 

Uchazeč prohlášením také jednoznačně potvrdí, že je seznámen se všemi okolnostmi, které 
mohou mít vliv na navržený obsah kupní smlouvy, že předložená nabídka tyto okolnosti 
respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny kupní 
smlouvy a termínů dodávky. 

 
I. Doplňující technické informace k zakázce 

Výrobky nebo zařízení uvedené v zadávací dokumentaci nejsou ve smyslu zákona závaznými, 
ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu (viz § 44 odst. 9 zákona). 

Požadované technické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
Uchazeč v nabídce uvede přesný technický popis jím nabízeného zařízení, které musí 
odpovídat požadavkům zadavatele dle technických specifikací v zadání. Dále uvede rozsah 
nutných zkoušek zařízení, případné požadavky na součinnost zadavatele, resp. kupujícího, 
specifikaci a čas nutný pro zaškolení personálu.  

U požadovaných výrobků a zboží je nutné doložit doklady prokazující shodu – viz výše čl. D 
Technické kvalifikační předpoklady. 

 
Odpovědnost za vady, záruka:  

Zadavatel požaduje minimální dobu záruky v délce 24 měsíců. 

Podmínky záručního servisu – ze smlouvy: nástup na odstranění vady nejpozději do dvou 
kalendářních dnů od jejího nahlášení zadavatelem, v případě havárie nástup do 24 hodin od 
jejího nahlášení zadavatelem.  

Podmínky pozáručního servisu – nástup na odstranění vady nejpozději do pěti kalendářních 
dnů od jejího nahlášení zadavatelem. 

Zadavatel stanoví následující sankce uvedené v kupní smlouvě: 

‐ v případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč za každý 
den prodlení a vadu, 

‐ v případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění zjištěných vad po uplynutí 
záruční doby, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč za každý den 
prodlení a vadu 

 
Ostatní technická specifikace: 

Technické požadavky, které se vztahují na plnění předmětu veřejné zakázky, stanoví právní 
předpisy: 
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a) České technické normy, 
b) České technické normy, které přejímají evropské normy, 
c) Evropské normy, 
d) Technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie. 
 
Ochrana důvěrných informací 

Po podpisu smlouvy jsou smluvní strany povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o 
veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními vztahy, a které se 
týkají činnosti druhé smluvní strany. 

Mlčenlivost vůči třetím osobám se nevztahuje na informace a skutečnosti, které: 

a) se staly obecně dostupnými, jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 
stranou, 

b) jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 
smluvní strany, 

c) jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím. 

 
J. Variantní řešení 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 

 
K. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky. 

 
L. Technické prostředky pro propagaci  

Trvalá pamětní deska 

Vybraný zhotovitel bude povinen vyhotovit trvalou pamětní desku, na které musí být uvedeny 
následující údaje   

‐ symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami – k tomu viz Grafický manuál 
publicity OPŽP nebo na adrese http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.ht
m), 

‐ odkaz na Evropskou unii,  

‐ odkaz na fond FS (např. znění „Podporováno z Evropského fondu pro soudržnost – 
Operační program životní prostředí“),  

‐ prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Pro vodu, vzduch a 
přírodu“,  

přičemž uvedené informace musí zabírat nejméně 25% plochy tabulky. Doporučená min. 
velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Návrh trvalé pamětní desky zpracuje vybraný 
zhotovitel prostřednictvím vyplnění formuláře, který je k dispozici na stránkách www.opzp.cz. 
Návrh trvalé pamětní desky podléhá schválení ze strany SFŽP. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP (www.opzp.cz). 

Uchazeč ocení tyto práce do zvláštní přílohy č. 3 – povinná cenová příloha. 

 
Velkoplošná informační tabule 

Vybraný zhotovitel je povinen vyhotovit před zahájením stavby velkoplošnou informační tabuli, 
na které musí být uvedeny následující údaje   

http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.htm
http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.htm
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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‐ symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami – k tomu viz Grafický manuál 
publicity OPŽP nebo na adrese http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.ht
m), 

‐ odkaz na Evropskou unii,  

‐ odkaz na fond FS (např. znění „Podporováno z Evropského fondu pro soudržnost – 
Operační program životní prostředí“),  

‐ prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Pro vodu, vzduch a 
přírodu“,  

přičemž uvedené informace musí zabírat nejméně 25% plochy tabulky. Doporučená min. 
velikost velkoplošné informační tabule je 2400 x 1200 mm. Návrh velkoplošné informační tabule 
zpracuje vybraný zhotovitel prostřednictvím vyplnění formuláře, který je k dispozici na stránkách 
www.opzp.cz. Návrh velkoplošné informační tabule podléhá schválení ze strany SFŽP. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP (www.opzp.cz). 

Uchazeč ocení tyto práce do zvláštní přílohy č. 3 – povinná cenová příloha. 

 
M. Vyjasňování zadávací dokumentace 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
a to písemně nebo elektronickými prostředky (emailem) k rukám kontaktní osoby Petr Zaumüller 
(viz výše čl. A. této zadávací dokumentace). Přesné znění žádosti vč. odpovědi zadavatele, 
budou odeslány současně všem dodavatelům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do tří pracovních dnů po doručení požadavku. 

Zadavatel doporučuje zájemcům doručit zadavateli žádost o dodatečné informace nejpozději 
sedm kalendářních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, a to z důvodu zpracování 
odpovědi a jejího zaslání všem známým zájemcům o veřejnou zakázku. 

 
N. Posouzení a hodnocení nabídek 

Otevírání obálek, které je neveřejné. Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém 
byly zadavateli doručeny. Po otevření obálky s nabídkou provede zadavatelem ustanovená 
komise kontrolu úplnosti nabídky a sdělí přítomným identifikační údaje dodavatele a výši 
nabídkové ceny. 

Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou 
otevřeny a budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně 
vyrozumí uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty. 

Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím podmínkám, 
budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně 
vyrozumí uchazeče.  

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu 
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů 
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. 

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria "nejnižší nabídková cena bez 
DPH". Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkových cen bez DPH, přičemž 
před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny ve 
vztahu k předmětu plnění zadávané veřejné zakázky. Současně posoudí, zda některá 
z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pořadí nabídek bude stanoveno 
podle výše nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem 
dotčeným uchazečům do 5 pracovních dnů po svém rozhodnutí. Uchazeči jsou svou nabídkou 
vázání po dobu 90 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po podání nabídek. Uchazeč, 

http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.htm
http://europa.eu.int//abc/symbols/emblemem/graphics2_en.htm
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření 
smlouvy o dodávce, nejvíce však dalších 30 dnů. 

Předané nabídky zůstanou archivovány 10 let u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení 
soutěže, vyřazené nabídky se uchazečům nevrací. 

 
Garanční povinnosti prodávajícího 

V době stanovené Smlouvou o dodávce – kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím 
přejímá prodávající všechny povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 
Přílohy zadávací dokumentace: 

Specifické přílohy:  

‐ Zvláštní přílohy č. 1 – č. 5, 

‐ Neoceněný soupis prací a dodávek, 

 

 

V Českém Krumlově, dne 12. března 2012 



 
 

SBĚRNÝ DVŮR ČESKÝ KRUMLOV – TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Zvláštní příloha č. 1   

 
Krycí list nabídky 
 
 
 
IDENTIFIKACE UCHAZEČE: 

 Název společnosti, právní forma, sídlo společnosti, PSČ:  

  

  

 Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla společnosti) 

  

  

 Zápis v OR:   

 IČ:           

 DIČ:  

 Bankovní spojení:  

 Telefon, fax, e-mail:  

 
 

 Jména osob, které jsou oprávněny nebo zmocněny jednat se zadavatelem ve věcech 
nabídky, rozsah jejich oprávnění: 

  

  
 
 
 
 

 

  .............................................................................  
  Jméno, příjmení, podpis, razítko 
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Zvláštní příloha č. 2  

 
Návrh Kupní smlouvy 
 
 

Kupní smlouva  
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 

znění 
 
 

I. Smluvní strany 

Kupující:  

Město Český Krumlov 
sídlo: nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01 
zastoupený: panem Mgr. Daliborem Cardou, starostou města, 
IČ: 00245836 
DIČ: CZ00245836 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Český Krumlov 
číslo účtu: 221241/0100 
telefon: +420 380 766 111 
fax: +420 380 766 810 
e-mail: mail@mu.ckrumlov.cz 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající:  
Firma, sídlo/místo podnikání: 
zastoupená: 
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon:  
fax: 
e-mail:  
(dále jen „prodávající“). 

Kupující a prodávající jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany” nebo kterýkoli 
z nich samostatně jen jako „strana”. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat vybavení sběrného dvora v rámci 
akce „Sběrný dvůr Český Krumlov – technické vybavení“ v rozsahu podle zadávací 
dokumentace zakázky, kterou tvoří: 
- zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 12. března 2012, 
- nabídky prodávajícího č. ............. přijaté zadavatelem dne ....................., a 
- soupisu dodávek vč. katalogových listů.   

mailto:mail@mu.ckrumlov.cz
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2. Kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a 
zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Součástí předmětu plnění je rovněž 
zajištění záručního a pozáručního servisu. 

 
III. Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí  
Celková cena dodávky včetně DPH ............................. ,-- Kč 
DPH  ............................. ,-- Kč 
Celková cena dodávky bez DPH ............................. ,-- Kč 

z toho 
Technické vybavení sběrného dvora ............................. ,-- Kč 
Montáž + doprava ............................. ,-- Kč 
Dodávka celkem ............................. ,-- Kč 
Ostatní náklady – stálá a velkoplošná informační cedule ............................. ,-- Kč 

2. Kupní cena je splatná po dodání veškerého zboží, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy, na základě předávacího protokolu a jedné konečné faktury vystavené 
prodávajícím. Ve faktuře prodávající uvede název odpovídající živnostenskému 
oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu 
splnění, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném 
zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením 
výsledné ceny. 

3. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň 
z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době plnění. 

4. Kupující provede úhradu do výše 100% z fakturované částky v souladu se splatností 
faktury, a to po protokolárním předání a převzetí technického vybavení ve smyslu 
zadávací dokumentace. 

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), se splatností nejméně 14 
dnů. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, kupující fakturu vrátí 
prodávajícímu k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti 
začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.  

 
IV. Doba plnění 

Prodávající dodá veškeré vybavení specifikované v zadávací dokumentaci kupujícímu 
nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavebních prací (předpokládaný termín ukončení 
stavebních prací je 31. 10. 2012). 
 

V. Dodání zboží 

1. Zboží je dodáno převzetím kupujícím, to je potvrzením předávacího protokolu 
obsahujícího soupis dodávek vč. jejich záručních listů a dalších dokumentů nutných k 
převzetí a k užívání zboží dle § 417 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 
znění. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího, případně dle vzájemné dohody. 

2. Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje prodávající. Cena dopravy je zahrnuta v ceně 
zboží. 
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VI. Odpovědnost za vady 

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem 
třetích osob. 

2. V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující 
oprávněn tyto vady u prodávajícího vytknout. Vytknutí vady musí mít písemnou formu a 
musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. 

3. Případné vady předmětu koupě budou odstraněny nejpozději do 2 dnů od oznámení 
prodávajícímu, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

4. V rámci vytknutí vady uplatní kupující jedno z práv z odpovědnosti za vady, které 
odpovídají úpravě zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen 
„obchodní zákoník“).  

 
VII. Možnost odstoupení od smlouvy 

Prodávající i kupující mohou jednostranně odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. 
 

VIII. Doba záruky, servisní podmínky 

1. Prodávající prohlašuje, že na předmět koupě poskytuje kupujícímu záruku v trvání 24 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nastoupí k odstranění nahlášené vady 
zboží v záruční době nejpozději do dvou kalendářních dnů a v případě havárie do 24 
hodin od nahlášení vady. 

2. Prodávající poskytne servisní služby na dodané zboží i po uplynutí záruční doby. V těchto 
případech se smluvní strany dohodly, že prodávající nastoupí k odstranění nahlášené 
vady (např. nefunkční hydraulika) nejpozději do pěti kalendářních dnů od nahlášení vady. 

 
IX. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokuty:  

a) za prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží a jeho instalace a uvedení do 
provozu částka ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti 
faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, 

c) v případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční době, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení a vadu, 

d) za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o převzetí a předání kompletní dodávky, vzniká kupujícímu 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu, 

e) v případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění zjištěných vad po 
uplynutí záruční doby, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. 

2. Majetkové sankce jako pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu mohou být vypořádány 
v konečně faktuře za dodávku formou odpočtů z ceny díla. 

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Nárok kupujícího na 
náhradu škody vzniklou porušením smluvních povinností zůstává obsahem ustanovení 
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článku o smluvních pokutách nedotčen, přičemž tuto náhradu škody může kupující 
požadovat i vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

  
X. Ostatní smluvní ujednání 

1. Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou 
dotace EU – SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a dále je povinen 
spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracování 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Kupující je povinen umožnit přístup všem administračním a kontrolním 
orgánům Operačního programu Životní prostředí do místa plnění. 

2. Ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozď. 
předpisů, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne 
předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou 
povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a 
umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se 
dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace 
související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel  
povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami 
dotačního titulu.  

4. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po podpisu smlouvy o 
přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program Životní prostředí) či jiných 
grantů pro financování akce. Prodávající není oprávněn započít s plněním smlouvy dříve, 
než mu bude doručena písemné výzvy kupujícího. Kupující neodpovídá prodávajícímu za 
náklady vynaložené v případě porušení tohoto závazku prodávajícího. 

5. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 
úhrady kupní ceny ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci 
eventuelně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 31. 12. 2012 tato 
smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány, aniž by 
si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této 
skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je kupující povinen bez 
zbytečného odkladu informovat prodávajícího. 

6. Prodávající se zavazuje, že mimo vymezené prostory nebude provádět žádnou jinou, 
kupujícím výslovně nepovolenou činnost. 

 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

3. Tato smlouva má pět stran textu a je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž kupující 
obdrží tři vyhotovení a prodávající obdrží dvě vyhotovení. 

4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční 
podpisy. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Oceněný soupis prací a dodávek. 

 
 
V Českém Krumlově, dne  V                                       dne 
   
   
za kupujícího  za prodávajícího 
   
   
   
   
Mgr. Dalibor Carda  Jméno, příjmení 
starosta města  funkce 
 



 

Zvláštní příloha č. 3 

 
Cenová nabídka – povinná cenová příloha 

 

 

Celková cena dodávky včetně DPH .................................. ,-- Kč 

DPH  .................................. ,-- Kč 

Celková cena dodávky bez DPH .................................. ,-- Kč 

 REKAPITULACE CEN (BEZ DPH): 

Technické vybavení sběrného dvora ................................... ,-- Kč 

Montáž + doprava ................................... ,-- Kč 

Dodávka celkem .................................. ,-- Kč 

(kontrolní součet cen bez DPH) 

Ostatní náklady .................................. ,-- Kč 

Stálá a velkoplošná informační cedule, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, celní poplatky apod. 
(připočíst k celkové částce za dílo) 
 

 
 

 

 

 

 

 

  podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, razítko 
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Zvláštní příloha č. 4 

 
Subdodavatelský systém a jeho podíl 

 

 

 podíl v % podíl v tis. Kč 

DODÁVKY A PRÁCE REALIZ. VLASTNÍMI KAPACITAMI ........ % ................. tis. Kč 

DODÁVKY A PRÁCE REALIZ. SUBDODAVATELI CELKEM ........ % ................  tis. Kč 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh subdodávky:  

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

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

IČ: .............................................................................   ..........% ...................... tis. Kč  

 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh subdodávky:  

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

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

IČ: .............................................................................   ..........% ...................... tis. Kč  

 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh subdodávky:  

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

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

IČ: .............................................................................   ..........% ...................... tis. Kč  

 
 

 
 
 
 
 

 
 ......................................................................................................
 podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, razítko 

 



 

Zvláštní příloha č. 5 
 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 
odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění 
 
Já, níže podepsaný uchazeč ...................., 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, kde jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

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, 

c) jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) nejsem v likvidaci, 
f) nemám v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemám 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 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) nejsem 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 (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). 
 
V návaznosti na zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění a 
znění ČÁSTI ČTYŘICÁTÉ - Čl. L - zákona č.420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s 
přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, které nabyly 
účinnosti dnem 1. ledna 2012, uchazeč rovněž čestně prohlašuje, že obchodní společnost 
 

_______________________________________________________ 
(doplní uchazeč) 

 
 nebyla pravomocně odsouzena pro některý z trestných činů uvedených výše v písm. a) a b). 
 
 
Za uchazeče:    ………………………………………………............................ 

jméno, příjmení, funkce, podpis 
 
V...........................          dne................. 
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Sběrný dvůr Český Krumlov - technické vybavení
slepý soupis prací a dodávek

číslo název položky cena jedn. cena celkem Kč

1 Mobilní EKO - sklad, materiál kov, uzamykatelné otevíravé dveře, s roštovou podlahou a bezpečnostní záchytnou vanou 1 ks 0.00 Kč
min. rozměry 4000x2350x2350 mm, vč. nájezdu žárově zinkovaného 

2 Obytný kontejner - rozměry min. 2900x2400x2800 mm (dxšxv), barva bílá, vybavení: 1xokno plastové min. 1200 x 1200 mm 1 ks 0.00 Kč
podlaha - dřevotříska + PVC, 1x vnější dveře min. 875 x 2000 mm v barvě opláštění, kování dle ČSN, okno opatřené pevnou bezpečnostní příží, dveře opatřené 
jednokřídkou bezpečnostní mříží s možností uzamčení, 
min. 1 ks zářivka 1 x 36 W, min. 3x zásuvka 220 V, izolace stěny min. 60 mm, podlahy min. 80 mm, stropu min. 100 mm, barva vnitřních stěn bílá

3 čelní vysokozdvižný vozík, min. nosnost 3500 kg, min. délka vidlic 1200 mm, min. výška zdvihu 3000 mm 1 ks 0.00 Kč
pohon: dieselový motor o výkonu min. 40 kW, super elastické pneumatiky, ovládání hydraulických funkcí pomocí pák
boční posuv vidlic, pozicionér vidlic - rozteč vidlice - min. 320 mm - max. 1220 mm, hydraulická lopat - vyklápění vpřed
objem lopaty min. 0,8m3, radlice na sypké materiály, ocelová kabina s topením - plně uzavřená, stěrače, ostřikovače, vyhřívané 
zadní sklo, kompletní silniční osvětlení, pracovní světla, maják, velký technický průkaz

4 univerzální souprava pro všechny kapaliny obsahující hydrofilní sorpční rohož 100 ks, hydrofilní sorpční hadr 5 ks 2 ks 0.00 Kč
hydrofilní sorpční polštář 5 ks, hydrofilní sorpční utěrku 10 ks, 1/2 litr utěsňovacího tmelu, 1 litr utěsňovacího tmelu
suchýho, kanalizační utěsňovací tmel. deska, ochranné brýle, respirátor, rukavice kyselinovzdorné 2x,
výstražné chemické světlo oranžové, výstražná ohraničovací páska červeno bílá, výstražná samolepící návěšť
pytel na použité sorbenty, plastový uzamykatelná nádoba 120 l

5 velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi - v půli dělené, zadní čelo dvoukřídlá vrata, min. rozměry vnitřní 3335x1820x2000mm, min. objem kontejneru 6 ks 0.00 Kč
hákové natahování, výška háku 1000mm, plachtové háčky po obvodu, min. tloušťka plechu dno - 3mm, stěny 2mm, barva červená - RAL 3000

6 velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi - v půli dělené, zadní čelo dvoukřídlá vrata,min. rozměry vnitřní 3335x1820x2000mm, min. objem kontejneru 2 ks 0.00 Kč
hákové natahování, výška háku 1000mm, plachtové háčky po obvodu, min. tloušťka plechu dno - 3mm, stěny 2mm, barva červená - RAL 3000

7 antistatická židle s kolečky, barva potahu šedá, min. a max. výška sedáku 45 - 58 cm 2 ks 0.00 Kč
8 univerzální skříň, rozměry min. 950x400x1950 mm, materiál kov, povrchová barva prášková barva v šedá RAL 7035 2 ks 0.00 Kč
9 pracovní stůl - kovová konstrukce, prášková barva šedá , prac. deska z bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 45 mm, min. rozměr 1500x700 mm 1 ks 0.00 Kč

10 ocelová noha, min. rozměry 810x700 mm, barva šedá 1 ks 0.00 Kč
11 výstuha nohy stolu pro stoly s délkou min. 1500 mm, barva šedá 1 ks 0.00 
12 stavebnicový stohovcí kovový stojan, min. rozměry 1405x800x920 mm 4 ks 0.00 
13 záchytná kovová vana pro stohovací stojany, min. rozměr 1200x1200x260mm 2 ks 0.00 
14 skříňka se zásuvkami, min. rozměry 810x700x500 mm, materiál kov, prášková šedá barva RAL 7035 2 ks 0.00 Kč
15 skladový kontejner z trapézového pozinkovaného plechu, min. síla 0,75 mm, podlaha ze dřeva o min. tloušťce 35 mm 2 ks 0.00 Kč

s dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní straně, min.rozměry vnější 4000x2200x2200 mm
16 trvalá pamětní deska - dle  zadávací dokumentace, článek L - Technické prostředky na propagaci 1 kpl. 0.00 Kč
17 doprava vybavení, manipulační poplatky, skládání vybavení 1 ks 0.00 Kč

VYBAVENÍ CELKEM 0.00 Kč
DPH 20% 0.00 Kč
CELKEM S DPH 0.00 Kč

počet jedn.
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