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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb. 

Postup při zadávání této zakázky se dále řídí pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, pravidly pro zakázky malého rozsahu 2. kategorie. 

 

 

 

Název veřejné zakázky: 

Dodávka vybavení pro včelařství 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Název:      Střední odborná škola vinařská a Střední odborné 
      učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116 
Sídlo:      Sobotní 116, 691 42 Valtice 
Právní forma:     331 - Příspěvková organizace  
Zřizovatel      Jihomoravský kraj 
IČ:       60680318 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Ivana Machovcová, ředitelka 
Kontaktní osoba:    Leona Buriánková 
Tel.:      519 361 740 
url:       http://svisv.cz/  
Email:      buriankova@svisv.cz  
 
 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro včelařství, která je součástí projektu 
„Centrum přírodovědného vzdělávání“ Střední odborné školy vinařské a Středního odborného 
učiliště zahradnického ve Valticích. 

Dodávka vybavení pro včelařství bude v následujícím rozsahu: 
Medomet, nádoba pod medomet, včelařská kombinéza s kloboukem, včelařské rukavice, nádoba 
na med, cedník dvojitý, úl nástavkový, úl pozorovací, odvíčkovací stůl, odvíčkovací ježek, ruční 
pastovač, vařák oválný s el. vyvíječem páry, lampa vysiřovací, včelí výkluz, mezidno s výkluzem, 
děrovač rámků ruční, napínák drátků, digitální refraktometr na med, hotové rámky s drátkem, 
podložka plastová bílá, mateří mřížka, pylochyt plastový, podložka VaroaMonitor, tabule „Pozor 
včely“, tabule propagační, model včely medonosné. 
 
Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v příloze č. 1 Technická specifikace „Dodávka 
vybavení pro včelařství“. 
Součástí plnění je doprava dodávky do místa plnění. 
 
Technická specifikace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) obsahuje minimální požadavky na 
předmět plnění. Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout takové plnění, které splňuje 
požadavky zadavatele uvedené v technické specifikaci. Uchazeč může nabídnout plnění pro 
zadavatele prokazatelně výhodnější.  
 

Klasifikace předmětu zakázky:   
Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním 
předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement 
Vocabulary): 
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Kód CPV Název 
16640000-3 Stroje pro včelařství 
77900000-9 Služby v oblasti včelařství 
 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 124 610,- Kč bez DPH  

 

Zadávací dokumentace:  
Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem 
v plném rozsahu už od uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to na profilu zadavatele na adrese: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html 
 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k jakékoliv části zadávací 
dokumentace (k zadávacím podmínkám). Písemná žádost musí být doručena písemně zadavateli 
nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.  

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
jejich předchozí žádosti. 

Zadavatel vždy odešle a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným 
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. prostřednictvím elektronického nástroje, 
profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html 
 

Žádosti o dodatečné informace se zasílají písemně na adresu zadavatele či na kontaktní e-
mailovou adresu.  

 

3. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Termín splnění předmětu zakázky  
 

Termín realizace veřejné zakázky: 
 
Do 1 měsíce od data podpisu kupní smlouvy. 
 
Předpokládaný termín zahájení: červen 2015 
Předpokládaný termín dokončení:  červenec 2015 

 

Místo plnění veřejné zakázky   

Místo dodávky: Sobotní 221, Valtice, Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 
zahradnické Valtice. 
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4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

  
Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými 
v prostých kopiích požadovaných dokladů.  

Vvýpis z obchodního rejstříku (či z jiné obdobné evidence) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky.  
 
Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, 
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční 
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady 
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením 
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého 
pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 
českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce. 

 
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

Dodavatel může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů  a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis 
nahrazuje prokázání splnění  

• profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání 
splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. 

 
Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele (to neplatí v případě výpisu z obchodního rejstříku). Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli předložit:  

•    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence pokud je v ní zapsán; a  

•    smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele, 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění profesních a technických 
kvalifikačních předpokladů.  
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Splnění kvalifikace  

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení.  
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů podaných v zadávacím řízení je 
prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem.  

 
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, 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 veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  
 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam 
dodávek obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky. Seznam musí 
zahrnovat údaje o objednateli, cenu a dobu poskytnutí dodávky. 

Ze seznamu bude vyplývat, že za dané období dodavatel poskytl nejméně 2 dodávky obdobného 
charakteru jako je předmět veřejné zakázky (dodávka vybavení pro včelařství), přičemž hodnota 
každé z nich činila minimálně 30 tis. Kč bez DPH.  
 

5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu 
veřejné zakázky.  
Nabídka bude obsahovat položkový rozpočet, přičemž jednou položkou bude jedna položka 
technické specifikace. Ke každé položce bude uveden počet kusů, jednotková cena a celková cena. 

Celková nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:  

Celková cena bez DPH                                             xxx Kč 

Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč xxx Kč  
Celková cena vč. DPH      xxx Kč 

 

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou 
plátci DPH. 

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění zakázky bude stanovena jako úplná 
a konečná. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele nezbytné 
pro řádné a včasné splnění předmětu zakázky, včetně veškerých nákladů souvisejících. 

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.   
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Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb 
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – KUPNÍ SMLOUVA 

Obchodní a platební podmínky podrobně specifikují Obchodní a platební podmínky – vzor kupní 
smlouvy v příloze č. 3. 

Dodavatel doplní Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy o údaje nezbytné pro vznik 
smlouvy a dále doplní o další údaje požadované zadavatelem tam, kde to z obsahu obchodních 
podmínek vyplývá (vynechaná a zvýrazněná místa), nejsou však oprávněni činit jiné změny. 
Podepsaný návrh smlouvy předloží jako součást nabídky. 

 

7. ZADÁVACÍ LHŮTA  
Zadávací lhůta a její délka 

Jedná se o dobu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanoví délku 
zadávací lhůty na 60 dnů. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky 
z hlediska splnění kvalifikace, z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

Uchazeče, jehož nabídka při posouzení nabídek nesplní výše uvedená hlediska a bude hodnotící 
komisí vyřazena, zadavatel následně vyloučí.  

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a 
jejichž nabídky splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, 
a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle hodnotícího kritéria pro zadání 
zakázky.  

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídka musí obsahovat: 

1. Identifikační údaje uchazeče - dodavatel může použít vzor, který je přílohou č. 2 zadávací 
dokumentace. 

2. Návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy podle vzoru v příloze č. 3, kde doplní 
identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně, včetně požadované přílohy – technického 
popisu dodávky. 
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Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo 
ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).  

Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
z účasti v zadávacím řízení. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace  

4. Seznam subdodavatelů, pokud je hodlá dodavatel využít pro plnění veřejné zakázky (vč. 
jejich identifikačních údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím 
příslušného subdodavatele realizováno). 

5. Další dokumenty požadované zadavatelem.  

Další podmínky pro zpracování nabídek:  

− Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 

− Nabídku podá uchazeč písemně v jedné obálce, která bude obsahovat 1 originál nabídky 
s označením ORIGINÁL, zadavatel doporučuje předložit také jednu kopii nabídky 
s označením KOPIE (např. formou skenu nabídky ve formátu PDF).  

− Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce. 

− Zadavatel doporučuje, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla 
svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 
s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou 
řadou. 

− V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové 
prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec 
na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena.  

− Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

− Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti 
v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 
oznámí uchazeči.  

− V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů. 

− Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
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10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

Lhůta pro podání nabídek  

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních 
opatřit přelepením. Dále musí být obálka označena názvem zakázky „Dodávka vybavení pro 
včelařství“. 

Dále s adresou, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka bude dále označena textem „NABÍDKA - NEOTVÍRAT“.  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2015 v 16.00 hod. 

 
Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na adresu 
zadavatele uvedenou v článku 1. 
nebo osobně na stejné adrese v době: 7.00-15.30, v poslední den lhůty do 16.00 hod. 
 
Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek se uskuteční dne 20. 5. 2015 v 16.00 hod. na adrese zadavatele uvedené v článku 
1. 
 

11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit do doby uzavření smlouvy. 

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách 
a dodavatel je povinen zadavateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zadavatel vyloučí 
dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel prokazatelně uvede ve své nabídce 
nepravdivé údaje. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, že na předmět zakázky bude poskytnuta finanční 
podpora v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

Vybraný dodavatel dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany řídícího orgánu operačního programu. 
Dodavatel bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a 
povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Dodavatel je povinen zajistit splnění této povinnosti i u 
svých případných subdodavatelů. 

 

Ve Valticích dne 7.5. 2015 

 
 
 
 
Ing. Ivana Machovcová, ředitelka 
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Přílohy: 
 

• Příloha č. 1 Technická specifikace „Dodávka vybavení pro včelařství“ 

• Příloha č. 2 Formulář "Základní identifikační údaje uchazeče" 

• Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky – vzor kupní smlouvy 
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Příloha č. 1 
Technická specifikace "Dodávka vybavení pro včelařství" 
 
V rámci technické specifikace je níže uveden seznam požadovaného vybavení. Ke každé položce 
v seznamu je uveden název, požadované vlastnosti a parametry a požadovaný počet kusů. 
 
1. Medomet  

Nerezový medomet (zařízení určené k vytáčení medu) pro 4 rámky, ruční. 
Průměr bubnu 63 cm - koš 37 x 43 cm  
1ks 
 

2. Nádoba pod medomet  
Nerezová stáčecí a čeřící nádoba pod medomet. 
Na 10 kg medu. Rozměry nádoby: výška: 25,5 cm, průměr: 24 cm. 
1ks 
 

3. Včelařská kombinéza s kloboukem 
Kombinéza z bavlněné tkaniny s ochranným kloboukem a závojem, pro bezpečnou práci se 
včelami. 
30ks 
 

4. Včelařské rukavice 
Kožené rukavice prodloužené hrubou tkaninou, proti vniknutí včel. 
30ks 
 

5. Nádoba na med s výpustí 
Stáčecí plastová nádoba na med s víkem a výpustí. Pro uskladnění medu a následné stáčení 
do sklenic. 
Na 40 kg medu. 
2 ks  
 

6. Cedník dvojitý vypouklý 
Nerezový cedník složený ze dvou vypouklých sít, pro odstranění nečistot v medu / vosk, včely 
apod. 

Průměr 23cm. 

2ks 
 

7. Úl nástavkový 
Nástavkový úl (masiv) z jednotlivých dílů (složený z nástavků, 5 nástavků = 1 včelstvo). 
Na rámkovou míru 39 x 24 cm. 
5ks 
 

8. Úl pozorovací  
Úl sloužící k pozorování včelstva / pro demonstrační účely, prosklené boční strany. 
Na rámkovou míru 39 x 24 cm. 
1 ks 
 

9. Odvíčkovací stůl 
Stůl pro odvíčkování díla před vytáčením medu, pro všechny typy rámků, nerez. 
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Vana 100 x 46 cm 
1ks  
 
 

10. Odvíčkovací ježek 
Odvíčkovací válec s ostny pro odvíčkování medných plástů. 
1 ks  
 

11. Ruční pastovač 
Nerez dva vyměnitelné kotoučky na velké nádoby i na sklenice 5 kg. Délka 625 mm. Součástí 
malý a velký talíř o průměru 108 mm a 148 mm. Použití jen jednoho talíře dle konzistence 
medu. Části ručního pastovače jsou vyrobeny z nerezu. 
1 ks 
 

12. Vařák oválný s el. vyvíječem páry 
Celonerezový vařák se sítem a vyvíječem páry oválného tvaru. Zařízení k vytavení vosku ze 
starého díla / desinfekce pomocí páry, průměr 50 cm, výška 60 cm. Kapacita cca 20 rámků. 
Vyvářejí se celé rámky. Ve vařáku lze i dezinfikovat.  
1ks 
 

13. Lampa vysiřovací 
Lampa pro síření se sirným knotem. Zařízení pro vložení síry – sirného knotu k vysíření škůdců 
(zavíječ voskový apod.)  
Plech. 
2 ks 
 

14. Včelí výkluz  
Včelí výkluz pro rychlé opuštění včel z medníku. Vkládá se mezi medník a plodiště pro 
snadnější práci při medobraní. 
Se sololitovou deskou na rozměr úlu 39x24. 
10 ks 
 

15. Mezidno s výkluzem 
Mezidno s výkluzem pro opuštění včel z medníku. 
Na rozměr úlu 39x24. 
10 ks 
 

16. Děrovač rámků ruční 
Manuální děrovač rámků, vytváří otvor do rámku pomocí jehly pro nedrátkování – tvorba 
osnovy pro zatavení mezistěn. 
1 ks 
 

17. Napínák drátků 
Kleště pro napínání drátků s ozubenými kolečky. Zařízení pro dopínání volnějších drátků 
v osnově před zatavením mezistěn. 
2 ks  
 

18. Digitální refraktometr na med  
Digitální refraktometr se zabudovanou automatickou teplotní kompenzací.  
Parametry: 
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- obsahuje vestavěný teploměr pro měření teploty v místnosti. 
- ochranné kovové pouzdro 
- integrované LED osvětlení, nezávislý na vnějším světle 
- stupnice pro cukr, vodu, hustotu medu a index lomu 
- snadná kalibrace s použitím destilované vody 
- display s velkými číslicemi, baterie 
1 ks 
 

19. Hotové rámky s drátkem  
(komplet k 24 nástavkům šesti úlů – tj. 11 rámků v jednom nástavku = 264 ks).                        
Velikost rámků 39 x 24. 
30 bal. po 10 ks 
 

20. Podložka plastová bílá 
Bílá plastová podložka do podmetu nástavkového úlu. 
Pro úl velikost rámků 39 x 24. 
10 ks 
 

21. Mateří mřížka 
Mřížka pro zamezení vstupu matky do medníku.   
Pro úl velikosti rámků 39 x 24. 
5 ks 
 

22. Pylochyt plastový  
Mřížka pro odběr pylu – plastová. 
Pro úl velikosti rámků 39 x 24. 
1ks 
 

23. Podložka VaroaMonitor plast 
Plastová podložka, která se vkládá do podmetu pro signalizaci přítomnosti roztočů. 
Pro úl velikosti rámků 39 x 24. 
10 ks 
 

24. Tabule „Pozor včely“  
Plastová informační tabule s nápisem „Pozor včely“ 
rozměr 40 x 28 cm 
1 ks 
 

25. Tabule propagační 
Plastová tabule s propagačním nápisem.  
Rozměr 40 x 28 cm 
1 ks 
 

26. Model včely medonosné 
Model zachycuje jednotlivé uspořádání vnitřních orgánů včely. Je vyroben z plastu, velikost je 
přibližně 50x50 cm. Součástí je podstavec. 
1 ks 



 
 

 

Příloha č. 2 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE 
pro veřejnou zakázku pod názvem: 

 

„Dodávka vybavení pro včelařství“ 
 
 

Obchodní firma nebo název 
uchazeče 

 

Sídlo 
(adresa včetně PSČ) 

 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za uchazeče 

 

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Plátce DPH  ANO / NE 

Bankovní spojení  

Kontaktní osoba ve věcech 
veřejné zakázky 

 

Telefonní číslo  

E-mail pro doručování  

 
V  …………………. dne ……………………. 
 
 
 
 
Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat 
Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za uchazeče jednat 

 



 

 

 

 
Příloha č. 3 

KUPNÍ SMLOUVA  
 

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní 

strany  
 

 
Název:      Střední odborná škola vinařská a Střední   
      odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116 
Sídlo:      Sobotní 116, 691 42 Valtice 
IČO:       60680318 
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího: Ing. Ivana Machovcová, ředitelka 
Bankovní spojení: 
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“ 
 
a 
 
xxx 
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení: účet č.             vedený u  
V obchodním rejstříku vedeném                        zapsaná v oddílu       , vložka  
Zastoupen:  
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“ 
 
 

I. 
Předmět koupě  

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je:  

Dodávka vybavení pro včelařství 

Předmět koupě je blíže specifikován v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 
xxx a který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. 
 

II. 
Odevzdání Předmětu koupě 

 

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje: 

a)  odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle čl. I, odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo 
k tomuto Předmětu koupě,  

b)  splnit povinnosti dle odst. 2. - 4. tohoto článku,  

 Kupující se touto Smlouvou zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu ve výši dle čl. III a 
 způsobem dle  čl. IV této Smlouvy. 



 

 

 

2. Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající kromě shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se: 

a) Předmět koupě dopravit na Kupujícím za tím účelem určené místo,  
b) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu, 
c) náležitě seznámit obsluhu zařízení tvořícího Předmět koupě a zaškolit ji tak, aby byla schopna 

s Předmětem koupě bez jakýchkoli komplikací zacházet a řádně ho užívat, 
d) dodat veškerou nezbytnou dokumentaci Předmětu koupě, 
e) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.  

 

3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě nový, v prvotřídní jakosti. 

4. Předmět koupě je Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní a bez vad. O předání a 
převzetí Předmětu koupě bude stranami Smlouvy podepsán předávací protokol.  

5. Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmět koupě prostý jakýchkoliv závazků, nároků či práv 
třetích osob.  

6. Kupující není povinen Předmět koupě převzít, je-li neúplný nebo má-li jiné vady a též tehdy, 
nevyhovuje-li účelu Smlouvy, který byl Prodávajícímu v době uzavření Smlouvy znám.  

 
 

III. 
Kupní cena   

 

1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu za Předmět koupě zaplatit:  
 
   Cena bez DPH  …………………  Kč 
   DPH   …………………  Kč 
   Cena celkem  …………………  Kč 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena může být zvýšena pouze v případě:  
- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 
IV. 

Platební podmínky 

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši dohodnuté v čl. III smlouvy na základě 
jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu - faktury. 

Mezi náležitosti daňového dokladu dále patří také označení projektu, ke kterému se Dodávka 
vztahuje, tj.: Centrum přírodovědného vzdělávání reg. č.  CZ.1.11/3.4.00/42.01620. 

  Přílohou a součástí daňového dokladu – faktury musí být:   

a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Předmětu koupě jako bezvadného, 
nebo 

b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Předmětu koupě a Kupujícím 
potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Předmětu koupě uvedených v předávacím 
protokolu. 

 
2. Splatnost daňového dokladu 30 dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu. Úhradou kupní ceny se pro 

účely Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního účtu Kupujícího. 
 



 

 

 

3. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). 
Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět 
chybně, není Kupující povinen daný daňový doklad – fakturu plnit a je oprávněn vrátit ho 
Prodávajícímu k přepracování. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře Kupující vyznačí důvod 
jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží 
nová lhůta splatnosti. 

 
V. 

Sankce 
 

1. V případě v prodlení Prodávajícího se splněním své povinnosti odevzdat Předmět koupě Kupujícímu, 
je Kupujícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
2. V případě prodlení s úhradou faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody.  Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 
 

VI. 
 Místo a doba plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 1 měsíce 
od podpisu kupní smlouvy. 

 Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude 
 převzat jako bezvadný Kupujícím. 
 

2. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s časovým 
předstihem minimálně 5 pracovních dnů prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět 
koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít.   

 
3. Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:  

 Sobotní 221, Valtice, Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické 
 Valtice, Sobotní 116 

 
VII. 

Záruka za jakost  
 

1. Kupující a Prodávající ujednávají, že záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část 
je 24 měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.  Prodávající je 
odpovědný za to, že po celou Záruční dobu bude mít Předmět koupě vlastnosti sjednané ve 
Smlouvě a vlastnosti požadované právními předpisy anebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel 
užívání anebo vlastnosti Kupujícím vytýčené. 
 

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Předmět koupě v době podpisu 
předávacího protokolu oběma stranami, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později 
vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.  
 



 

 

 

3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá rovněž vada vzniklá na Předmětu koupě v průběhu 
záruční doby. 
 

4. Vady Předmětu koupě je Prodávající povinen odstranit vždy bezodkladně. Veškeré náklady spojené 
s odstraněním vad nese Prodávající.  
 

5. V případě, že Předmět koupě má jakékoli vady, po dobu jejich odstraňování Záruční doba neběží. 
Od okamžiku odstranění vady počíná běžet zůstatek Záruční doby Předmětu koupě prodloužený o 
dobu odstraňování vady.  
 

6. Prodávající neodpovídá za vady Předmětu koupě vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným 
použitím a zacházením s Předmětem koupě, nebo užíváním Předmětu koupě k jiným účelům, než 
ke kterým je určen. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 
 

2. Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím se považuje zejména: 
a) jestliže prokazatelně dochází k prodlení delším než 30 kalendářních dnů v odevzdání Předmětu 

koupě, nebo 
b) jestliže prokazatelně dochází k prodlení delším než 30 kalendářních dnů v odstranění vad Předmětu 

koupě.  
  

3. Za podstatné porušení této smlouvy Kupujícím se považuje zejména: 
a) jestliže je kupující v prodlení s převzetím Předmětu koupě trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, 
b) jestliže je kupující i přes urgence prodávajícího v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 60 

kalendářních dnů. 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. Předmět koupě bude spolufinancován z fondů Evropské unie (dále jen „EU“), a to konkrétně 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v rámci projektu „Centrum 
přírodovědného vzdělávání“. Předmět této smlouvy bude kupujícím zahrnut do smlouvy o 
poskytnutí dotace dle předchozí věty.  Prodávající se zavazuje vytvořit podmínky k provedení 
kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující se 
k plnění předmětu smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly. 

 
X. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

   

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající. 



 

 

 

 
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či 

formy změny této Smlouvy. 
 
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva 

je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

 
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
  č. 1 – Technický popis 

 
 

Ve Valticích dne:  V xxx dne:  
 
 
Za Kupujícího:                                Za Prodávajícího: 
 
 
    
 
 
--------------------------------- -------------------------------------- 
Ing. Ivana Machovcová xxx 
ředitelka  xxx                                                        
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