
 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro  
veřejnou zakázku: 

 
 „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE“ 

 
- zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a zadávanou v souladu se  
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a s předpisem 

Ministerstva pro místní rozvoj ,,Závazné postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013".  
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

,,SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE“ 
 
 

Tato výzva plní zároveň úlohu zadávací dokumentace. 
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Zadavatel: Obec Helvíkovice 
Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk 
IČ: 00580929 
DIČ: CZ 00580929 
Statutární zástupce: Jana Kolářová - starostka 
obce 
Kontaktní osoba: Jana Kolářová 
Telefon: 602310717 
e-mail : ouhelvikovice@orlicko.cz 
(dál jen „Zadavatel“). 

Právní charakter: Zakázka malého rozsahu nespadající pod 
aplikaci zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (dále jen zákon) a zadávaná v 
souladu se  
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP a s předpisem Ministerstva 
pro místní rozvoj ,,Závazné postupy pro 
zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v 
programovém období 2007-2013".  
 Název veřejné zakázky: SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI 
HELVÍKOVICE 

CPV kódy 34144431-8   Zametací vozy s vysavačem 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné 
zakázky (v Kč bez DPH): 

1 350 000,- Kč 

Datum vyhlášení veřejné zakázky 11.9.2014 

Lhůta pro podání nabídek: 26.9.2014 do 12:00 hod   

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)  
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Vymezení pojmů 
 
ZVZ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
 
Další používané pojmy pro účely Výběrového řízení Zadavatel vymezuje obdobně dle § 17 
ZVZ. 

1  Vymezení plnění veřejné zakázky 
 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednoho kusu komunálního samosběrného 
zametacího stroje se skrápěním a uzavřenou nádobou na smetky. Zametací stroj musí být 
nový, rok výroby 2014.  
 
 

Technická specifikace Požadavek zadavatele 
Samosběrný zametací stroj   
Celková hmotnost zametače Max. 1,500 kg 

Pohotovostní hmotnost bez zametací 
soustavy Max. 744 kg 

Maximální šířka stroje  Max. 1 370 mm 
Rám umožňující najetí na obrubník  o výšce Min. 150 mm 
Výška pevných částí stroje  Max. 2 200 mm 
Výkon Min. 25 kW 
Palivo   nafta 
Objem palivové nádrže Min. 60 l 
Plně hydrostatický pohon na všechny kola 
4x4 Ano 

zadní zatáčecí náprava Ano 
Mechanická parkovací brzda Ano 
Plynule regulovatelná rychlost vpřed 0 – 20 km/h 
Plynule regulovatelná rychlost vzad 0 – 11 km/h 
Kabina pro minimálně jednu osobu  Ano 
Vytápění kabiny Ano 
Nastavitelný sloupek řízení Ano 
Počítadlo motohodin Ano 

Indikace teploty hydraulického oleje a 
chladící  kapaliny 

Ano 

Indikace min. stavu paliva Ano 
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odpružené sedadlo s bederní a loketními 
opěrkami,  s bezp. pásem   Ano 

Provozní světlomety a směrová světla dle 
platné legislativy Ano 

Přídavná pracovní světla nad čelním 
oknem kabiny a oranžový maják Ano 

Barva stroje oranžová  Ano 

Zásobník na smetky z nerezavějícího 
materiálu  

Využitelný objem (dle 
DIN EN 15429) Min. 1 

m3 
Vysokozdvižné hydraulické vyprazdňování 
zásobníku - maximální dosah  Min. 2 m 

Stroj bude splňovat normu pro zachycování 
jemného polétavého prachu PM 10.  Ano 

Vodní systém pro snížení prašnosti  Ano 
Dva přední přimetací kartáče možností 
regulace šíře záběru  Ano 

Odpružená nosná ramena kartáčů proti 
čelnímu nárazu Ano 

Maximální zametací záběr  Min. 1.400 mm 
Výkonná sací turbína s možností regulace 
otáček z kabiny Ano 

Systém skrápění proti prašnosti 
zásobníkem čisté vody, materiál zásobníku 
palst nebo nerez 

Min 100 l 

Vyklápění zásobníku nečistot přes hranu o 
výšce Min. 2.000 mm 

Zásobník na smetky a přední přimetací 
jednotka odnímatelné pro možnost údržby 
stroje 

Ano 

 

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  1 350 000,- Kč bez DPH. 

3 Místo a termín plnění veřejné zakázky 
 
Místo plnění veřejné zakázky sídlo zadavatele na adrese Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk. 
Termín plnění veřejné zakázky je do 28. 11. 2014. 
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4 Kvalifikační předpoklady 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

Vymezení požadavku: 
Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53 písm. a) až k). 

 

Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením 
čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení může být předloženo v originále či v 
prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; je-li doklad podepsán 
zmocněncem, doloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která 
byla zmocněnci pro tento případ udělena. 

 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách 

 
Vymezení požadavku: 
Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b). 
 

Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem: 
Uchazeč dokládá kopii výpisu z obchodního rejstříku (prostá kopie), pokud je v něm 
uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, 
který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 
90 kalendářních dnů. 
Dále uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být prostá kopie 
výpisu ze živnostenského rejstříku. 
 
 

4.3 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku  

Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem: 
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Uchazeč předloží čestné prohlášení dle § 50, odst. 1, písm. c), zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. 
 

 

5 Požadavky na Varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
 

6 Způsob zpracování a forma Nabídky 

Nabídka musí být zpracována pouze v českém jazyce. 

Zadavatel může poskytnout dodavateli jednu zálohovou platbu a to do výše maximálně 60% 
z hodnoty veřejné zakázky. Bližší informace o zálohové platbě jsou uvedeny v Příloze č 1 
Kupní smlouva, této výzvy. 

Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky v členění: 
Obchodní firma:  
Právní forma:  
Sídlo podnikání:  
Adresa pro doručování písemností:  
IČO, bylo-li přiděleno:  
DIČ, bylo-li přiděleno:  
Jméno/funkce oprávněného zástupce:  
Kontaktní osoba dodavatele s uvedením 
telefonního, faxového a e-mailového spojení:   

 

Cena celkem bez DPH Kč 
Cena celkem s DPH Kč 
Požadovaná záloha v % max. 60% z ceny 
celkem bez DPH 

% 

Požadovaná záloha v KČ max. 60% z ceny 
celkem bez DPH 

Kč 

 

Doporučené členění Nabídky 
Zadavatel požaduje, aby Nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením: 
Na titulní straně Nabídky bude uvedena adresa Zadavatele, název veřejné zakázky, 
identifikační údaje dodavatele v souladu s § 17 písm. d) ZVZ.  
 
Nabídka musí dále obsahovat následující části: 
 
a) Obsah Nabídky; 

b) Krycí list; 
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)  
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c) Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

d) Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 

e) Doklady k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; 

f) Součástí nabídky musí být rovněž doklady dle § 68 odst. 3:  

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele, 

 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

g) Vytištěnou, podepsanou a vyplněnou Kupní smlouvu, která je součástí této zadávací 
dokumentace. Součástí Kupní smlouvy bude dodavatelem zpracovaná Příloha č. 1 – 
Podrobná technická specifikace zakázky. Vyplněná Kupní smlouva bude přiložena na 
nepřepisovatelném CD (kompaktním disku) opatřeném na lícové straně popisem 
dodavatele.  

h) Vyplněnou a podepsanou Přílohu č 4 zadávací dokumentace – Kontrolní list technické 
specifikace, 

Pokud Nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu, 
rozsahu a členění, bude posouzena jako neúplná Nabídka. 

 

Doporučené formální požadavky na zpracování Nabídky 
a) Nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s 

požadavky Zadavatele uvedenými v této výzvě a dále v souladu s ZVZ; 

b) Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu; 

c) Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh 
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by 
Zadavatele mohly uvést v omyl; 

d) Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. 
např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V 
případě podání Nabídky i v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, 
musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, 
aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet; 

e) Všechny listy Originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány 
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu Nabídky 
(např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani 
listy Oddělovačů. Vkládá-li dodavatel do Nabídky jako její součást některý samostatný 
celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně 
odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady; 
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f) Nabídku podá dodavatel v jedné, neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené zalepené 
obálce či jiném obalu. Obálka či jiný obal bude označen názvem zakázky, nápisem 
„Neotevírat“ a bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. 

 
 
 

7 Hodnotící kritéria 

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídnuté ceny: 

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 100% 

Nejvýhodnější nabídku představuje nabídka s nejnižší cenou. 
Další nabídkám budou přiřazena pořadí podle výše nabídnuté ceny, tj. čím nižší cena, tím 
lepší v pořadí. 
 
 
 

8 Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy 
uchazečům. 
 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 26.9.2014 ve  12:00 hod. 
 
Nabídku je možné podat osobně na adrese zadavatele v pracovních dnech, a to v  pondělí a 
středa od 8:00 do 12: 00 a  od 13:00 do 17:00, dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 
hodin tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. 
 
Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou 
– za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik 
převzetí nabídky zadavatelem. 

9 Termín, místo a postup otevírání obálek 
 
Otevírání obálek se uskuteční dne 29.9.2014 v 11:00 hodin na adrese  Helvíkovice 3, 564 01, 
Žamberk. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit zástupci dodavatelů, jejichž Nabídky byly 
řádně doručeny do konce Lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého 
dodavatele na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude od zástupců dodavatelů vyžadovat 
předložení platné plné moci a výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, případně obdobné 
listiny prokazující složení statutárního orgánu dodavatele. Pokud se otevírání obálek 
zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z 
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obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního 
orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti; 
občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. Výše uvedené doklady budou 
předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii a nesmějí být (kromě oficiálních průkazů 
totožnosti) starší 90 kalendářních dnů. 
Komise pro otevírání obálek ustanovená v souladu se ZVZ bude postupovat při otevírání 
obálek v souladu s ust. § 71 a násl. ZVZ. Obálky dodavatelů, kteří podali Nabídku ve Lhůtě, 
budou otevírány v pořadí, v jakém došlo k jejich doručení zadavateli. Po otevření každé 
obálky komise provede kontrolu úplnosti Nabídky. Po provedení kontroly každé nabídky 
podle odstavce 9 sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a 
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 9; komise přítomným 
uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně.  
Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel 
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím 
řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí 
uchazeči. 
 

10 Zadávací lhůta 
 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. 
Dodavatel je  svou  nabídkou  vázán  do  konce  zadávací  lhůty,  resp. do  dne doručení  
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo 
případného zrušení zadávacího řízení. 
 
 

11 Ostatní 

11.1 Způsob ukončení výběrového řízení 
Výběrové řízení může být ukončeno: 
Uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem; 
Uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření 
smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 82 odst. 3 ZVZ); 
Zrušením výběrového řízení v souladu s ustanovením § 84 ZVZ. 

11.2  Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. 
 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)  
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
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dodavatelům, kteří byli vyzvání k předložení nabídky. 
 

11.3 Lhůty pro podání námitek 
Lhůta pro podání námitek je 5 dní od doručení informace o výsledku výběrového řízení, příp. 
o vyloučení ze zadávacího řízení. 

  

11.4  Práva Zadavatele 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 
Nevracet podané Nabídky; 
Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatelé vynaloží na účast ve 
výběrovém řízení v souladu s § 153 ZVZ. 
 
 
 

Přílohy zadávací dokumentace: 
Příloha č 1 Kupní smlouva 
Příloha č 2 zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení § 53 
Příloha č 3 zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení § 50 odst. 1 písm. c) 
Příloha č 4 zadávací dokumentace – Kontrolní list technické specifikace 

 
 
Helvíkovice 11.9.2014 
 
 
 
 
 
……………………………. 

 Jana Kolářová 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)  
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
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Příloha č 3 zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení § 50 odst. 1 písm. c) 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ 
ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

Uchazeč [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, IČO: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] 
DOPLNÍ UCHAZEČ, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [_____] DOPLNÍ 
UCHAZEČ, oddíl [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, vložka [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, jehož 
jménem jedná [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ (dále jen 
„Uchazeč“), tímto pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „SNÍŽENÍ 
PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE“ (dále jen „veřejná zakázka“) čestně prohlašuje, že: 

je dle § 50 odst. 1 písm. c) dostatečně ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmět 
veřejné zakázky, a to za podmínek, v místě a po dobu, jak je zadavatelem vymezeno 
v zadávací dokumentaci.  

 
V……………………………. dne ……………………………. 

 
 
 

…………………………….  
[název/firma uchazeče] DOPLNÍ UCHAZEČ 
[jméno, příjmení, funkce jednající osoby/statutárního orgánu] DOPLNÍ UCHAZEČ 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 

Uchazeč [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, IČO: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] 
DOPLNÍ UCHAZEČ, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [_____] DOPLNÍ 
UCHAZEČ, oddíl [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, vložka [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, jehož 
jménem jedná [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ (dále jen 
„Uchazeč“), tímto pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „SNÍŽENÍ 
PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE“ (dále jen „veřejná zakázka“) čestně prohlašuje, že: 

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), tj. že:  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče 
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 splňuje 
Uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání Uchazeče 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 Uchazeče či členem 
statutárního orgánu Uchazeče 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 splňuje Uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 
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c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

e) není v likvidaci; 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče; 

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 Uchazeče; 

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

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) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Uchazeče, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby; 

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

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

 
V……………………………. dne ……………………………. 

 
 
 

…………………………….  
[název/firma uchazeče] DOPLNÍ UCHAZEČ 
[jméno, příjmení, funkce jednající osoby/statutárního orgánu] DOPLNÍ UCHAZEČ 
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Kontrolní list technické specifikace

Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE

Technická specifikace Požadavek zadavatele Splnění požadavku
Samosběrný zametací stroj
Celková hmotnost zametače Max. 1,500 kg [doplní uchazeč]

Pohotovostní hmotnost bez zametací soustavy Max. 744 kg [doplní uchazeč]

Maximální šířka stroje Max. 1 370 mm [doplní uchazeč]
Rám umožňující najetí na obrubník o výšce Min. 150 mm [doplní uchazeč]
Výška pevných částí stroje Max. 2 200 mm [doplní uchazeč]
Výkon Min. 25 kW [doplní uchazeč]
Palivo  nafta ANO/NE
Objem palivové nádrže Min. 60 l [doplní uchazeč]
Plně hydrostatický pohon na všechny kola 4x4 Ano ANO/NE
zadní zatáčecí náprava Ano ANO/NE
Mechanická parkovací brzda Ano ANO/NE
Plynule regulovatelná rychlost vpřed 0 – 20 km/h [doplní uchazeč]
Plynule regulovatelná rychlost vzad 0 – 11 km/h [doplní uchazeč]
Kabina pro minimálně jednu osobu Ano ANO/NE
Vytápění kabiny Ano ANO/NE
Nastavitelný sloupek řízení Ano ANO/NE
Počítadlo motohodin Ano ANO/NE
Indikace teploty hydraulického oleje a chladící  
kapaliny Ano ANO/NE
Indikace min. stavu paliva Ano ANO/NE
odpružené sedadlo s bederní a loketními 
opěrkami,  s bezp. pásem  Ano ANO/NE
Provozní světlomety a směrová světla dle 
platné legislativy Ano ANO/NE
Přídavná pracovní světla nad čelním oknem 
kabiny a oranžový maják Ano ANO/NE
Barva stroje oranžová Ano ANO/NE
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu Využitelný objem (dle DIN 

EN 15429) Min. 1 m3 [doplní uchazeč]
Vysokozdvižné hydraulické vyprazdňování 
zásobníku - maximální dosah Min. 2 m [doplní uchazeč]

Stroj bude splňovat normu pro zachycování 
jemného polétavého prachu PM 10. Ano ANO/NE

Vodní systém pro snížení prašnosti Ano ANO/NE
Dva přední přimetací kartáče možností 
regulace šíře záběru Ano ANO/NE
Odpružená nosná ramena kartáčů proti 
čelnímu nárazu Ano ANO/NE
Maximální zametací záběr Min. 1.400 mm [doplní uchazeč]
Výkonná sací turbína s možností regulace 
otáček z kabiny Ano ANO/NE



Systém skrápění proti prašnosti zásobníkem 
čisté vody, materiál zásobníku palst nebo 
nerez

Min 100 l [doplní uchazeč]

Vyklápění zásobníku nečistot přes hranu o 
výšce Min. 2.000 mm [doplní uchazeč]
Zásobník na smetky a přední přimetací 
jednotka odnímatelné pro možnost údržby 
stroje

Ano ANO/NE

v ………………………………… dne ……………………………

……………………………………………..
podpis uchazeče



 

 
 

Kupní smlouva č. 14.26100 
 
 

(dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 
 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Kupující:    Obec Helvíkovice 

Sídlo/místo podnikání:  Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk 

IČ:     00580929 

Jednající osoba:   Jana Kolářová starostka obce 

(dále jen kupující) 
 

Prodávající:   …………………. 

Sídlo/místo podnikání:  ………………… 

IČ/rodné číslo:   ………………… 

DIČ:    ………………… 

Bankovní spojení:  ………………… 

Jednající osoba:   ………………… 

Zapsaný v OR:   ………………… 

 
(dále jen prodávající) 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodání jednoho kusu komunálního samosběrného 
zametacího stroje. Podrobná technická specifikace zakázky je uvedena v Příloze č. 1 této 
smlouvy (dále jen „předmět plnění"). Předmět plnění musí být nový, rok výroby 2014. 
 

2. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu záruční listy, 
návody, licence a ostatní dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody 
budou dodány v českém jazyce. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto kupní 
smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj 
prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV. 
této kupní smlouvy. 
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III. Doba a místo plnění 

 
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 28. 11. 2014. 
 
2. Po řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy 

vyhotoven zápis o předání a převzetí zboží. 
 
3. Zápis o předání a převzetí zboží podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž 

podpisem dochází k převzetí a předání předmětu smlouvy a ke splnění předmětu dodávky. 
 
4. Nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí bude dodací list, který bude obsahovat 

minimálně seznam všech jednotlivých částí dodávky. 
 
5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží písemně nejpozději 14 

kalendářních dní před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby 
odpovědné za realizaci), který je uveden v čl. I. této smlouvy. 

 
6. Místo plnění: Helvíkovice 3,  564 01 Žamberk. 

 
 

IV. Cena a platební podmínky 
 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu: 
 
Celková cena bez DPH: ………,- Kč 
Sazba (v %) a výše DPH: ………,- Kč (DPH = … %) 
Cena celkem včetně DPH: ………,- Kč 
 
(slovy: …………………………………………….. korun českých). 
 
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných 
podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady 
prodávajícího. 
 

2. Dodavatel může do 15. dnů od podpisu této smlouvy vystavit jednu zálohovou fakturu ve výši 
……………………………. Kč (slovy: ………………………………………… korun českých). 

 
3. Zálohová faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
bude v ní uveden název veřejné zakázky „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE " 
a číslo smlouvy objednatele: 14.26100. 

 
4. Zálohová faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené zálohové faktury. Pokud zálohovou 
faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 
požadované náležitosti, je kupující oprávněn zálohovou fakturu dodavateli vrátit; vrácením 
pozbývá faktura splatnosti 

 
5. Konečná fakturace bude uskutečněna na základě konečné faktury vystavené prodávajícím 

po dodání zboží a jeho protokolárním převzetí. Přílohou faktury bude protokol o předání 
zboží 
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6. Konečná faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní 
uveden název veřejné zakázky „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI HELVÍKOVICE " a číslo 
smlouvy objednatele: 14.26100. 

 
7. Konečná faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena 
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 
kupující oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
 

8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 
byla odepsána z účtu zadavatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
 

9. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma: 
 
- změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- změny sazby DPH. 

V. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny za každý den prodlení. 
 

2. Úhrada faktury kupujícím je vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z 
Operačního programu Životní prostředí. Kupující není povinen platit úrok z prodlení za 
nejvýše 90 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 
 

3. Kupující je však povinen nejpozději 10 dnů po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou 
částku na bankovní účet prodávajícího, neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne 
následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Připadá-li 
tento den na den pracovního klidu, je Kupující povinen příslušné finanční prostředky 
poukázat na bankovní účet prodávajícího den následující po dni pracovního klidu. 
 

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z 
této smluvní pokuty. 
 

 
VI. Odpovědnost za vady 

 
1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu 

zápisu o předání a převzetí zboží plně funkční, bezvadné, splňuje technické parametry 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek 
nese prodávající plnou odpovědnost. 
 

2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a 
převzetí zboží. 
 

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.  
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4. Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zboží dle této smlouvy do servisu v místě 
plnění v rámci záručního servisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci záručního servisu 
zcela zdarma. 
 

5. Prodávající se zavazuje zajistit servisní středisko pro opravy zboží na území ČR v záruční i 
pozáruční době. 

 
 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho 
vady, za které odpovídá prodávající. 
 
 

 
Vll. Podmínky dodání předmětu plnění 

 
1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí 

zboží. 
 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Předmět plnění veřejné zakázky bude financován z projektu SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI 
HELVÍKOVICE  - CZ.1.02/2.1.00/14.26100 v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 
2. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je 
povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a 
souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2025. Dokumentací se míní též 
případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 
písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Prodávající se zavazuje, 
že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele. 

 
3. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 

jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

 
 
4. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání, 

tj. předáním a převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a 
převzetí. 

 
5. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
7. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě 

vyhotovení. 
 
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory 

se zakládá příslušnost soudů ČR, rozhodným právem je právo ČR. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 

srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 
 
11. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze 

formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných zplnomocněnými 
představiteli prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou 
seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné 
vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

 
12. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných 

nákladů ke dni zániku smluvního vztahu. 
 
13. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací 

dokumentace. V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné 
nabídky. 

 
14. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvníma stranami. 
 
15. Tato smlouva je účinná dnem, kdy kupující podepíše s poskytovatelem dotace z Operačního 

program životní prostředí Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V 
OBCI HELVÍKOVICE, číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26100.  

 
 
 

 
 

 
PŘÍLOHY: 
Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího: 
 
V …….. dne ……………………..   V ……… dne …………………….. 
 

 
………………………………    ……………………………………….. 
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