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ODDÍL 1 – Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace

1.1 Vyhlášení zadávacího řízení
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je zadávána v otevřeném řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

1.2 Informace o zadavateli
Název
Sídlo
Statutární zástupce

Sdružení obcí pro nakládání s odpady
411 12 Čížkovice 104, okres Litoměřice
Ivo Hynl, předseda rady sdružení

IČ

467 72 707
www.skladkasono.cz
Telefon:
Telefon:
E-mail:

+ 420 416 53 24 83
+ 420 602 153 526
i.hynl@bohusovice.cz

Kontaktní osoba pro tuto zakázku:
Venuše Zubáková, ekonom
Telefon:
Telefon:
E-mail:

+ 420 416 53 24 83
+ 420 602 196 348
zubakova@skladkasono.cz

Subjekt pověřený k organizaci výběrového řízení (pověřená osoba k výkonu zadavatelské činnosti):
Název
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

EUROPROJEKTY s.r.o.
Moskevská 14, 434 01 Most
Ing. Marie Harantová
286 95 381
CZ28695381
Ing. Marie Harantová
+420 607 949 872
europrojekty@europrojekty.cz

1.3 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologického vybavení kompostárny. Zakázka bude
financována z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých ekologických zátěží“, oblast podpory 4.1. „Zkvalitnění nakládání s odpady“, tj. ze
zdrojů Evropské unie, Státního fondu životního prostředí a z prostředků zadavatele.
1.3.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky
Dodávka technologického vybavení kompostárny, které zahrnuje kolový kloubový nakladač,
překopávač kompostu, traktor a bubnový prosévací separátor.
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Předmět plnění veřejné zakázky je blíže popsán v příloze této zadávací dokumentace, kterou tvoří
položkový soupis, návrh smlouvy o dílo, technická dokumentace.
Zadavatel připouští využití jiných, kvalitativně obdobných technických řešení v případech, kdy zadávací
dokumentace obsahuje odkazy na obchodní značky a specifická označení zboží.

1.3.2. Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem plnění je CPV (číslo referenční klasifikace):
Název
Kolový kloubový nakladač
Překopávač kompostu
Traktor
Bubnový prosévací separátor

CPV
34144710-8
39234000-1
16700000-2
43411000-7

CS
Kolové nakladače
Kompostovače
Traktory
Stroje pro třídění a prosévání

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) je: do 10.000.000,- Kč.

1.4 Místo a doba plnění
Místem plnění je:
Obec
Čížkovice
Kód obce:
Okres:
Kraj:

564711
Litoměřice
Ústecký

Místem plnění zakázky je objekt skládky komunálních odpadů SONO, která se nachází mezi obcemi
Siřejovice, Úpohlavy, Želechovice, Vrbičany a Čížkovice v okrese Litoměřice.
Předpokládané zahájení:
Předpokládané zahájení plnění zakázky:

01. 03. 2011

Předpokládané ukončení plnění zakázky:

30. 06. 2011

Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti finančních
prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení předmětného zadávacího řízení.
Celková očekávaná doba plnění je cca 4 měsíce.

1.5 Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace dodavatele v souladu se Zákonem.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se
týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134
zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok.
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Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.
Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením § 57 odst.
1 zákona v originále či úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace 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 předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, jimiž
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 Zákona
Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v § 53 odst. 2
Zákona.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč:
Dle § 54 písm. a) zákona
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence1, pokud je v ní
zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90-ti kalendářních dnů
k poslednímu dni pro podání nabídky.
Dle § 54 písm. b) zákona
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejnou zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru
předmětu plnění veřejné zakázky. (Např. oprávnění pro předmět podnikání: 31. Výroba strojů a zařízení,
nebo 47. Zprostředkování obchodu a služeb; nebo 48. Velkoobchod a maloobchod; nebo 80. Výroba, obchod a
služby jinde nezařazené).

Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti dle § 55 zákona
dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona
Uchazeč předloží platnou pojistnou smlouvu nebo platný pojistný certifikát, jehož předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše
pojistné částky pro tento druh pojištění.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:

1

Například § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
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Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením platné pojistné smlouvy
nebo platného pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou uchazečem třetí osobě; limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být
nižší než 10 mil. Kč. Z předloženého dokumentu (platná pojistná smlouva nebo platný pojistný
certifikát) bude zcela jasně patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona
Uchazeč předloží údaje o obratu dosaženého s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za
poslední 3 účetní období. Uchazeč prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením výkazu obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to ve formě
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Jestliže uchazeč vznikl
později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí,
předloží-li údaje o svém obratu za všechny účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné
činnosti.
Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady
odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Uchazeč splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat dosažený
s ohledem na předmět veřejné zakázky, činil min. 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun
českých) v součtu za poslední tři účetní období (2009, 2008, 2007).
Prokázání technické způsobilosti dle § 56 zákona
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
Uchazeč předloží seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich
stručného popisu technologie, uvedením jejich rozsahu, finančního plnění, doby plnění a kontaktu na
objednatele.
Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných akcí realizovaných
v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 3 významné dodávky technologického zařízení
kompostáren nebo obdobných zařízení. Za obdobné technologie se považují technologie, jejichž
součástí byly alespoň tři z následujících strojů: kolový kloubový nakladač, překopávač kompostu,
traktor a bubnový prosévací separátor.
Dle § 56 odst. 4 zákona
Uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO 9001 vydaný podle
českých technických norem akreditovanou osobou.
Uchazeč předloží takové dokumenty, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný
zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
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Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený systém řízení podniku dle
norem řady ČSN EN ISO 9001 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky.

1.6 Zadávací dokumentace a dodatečné informace
Zadávací dokumentace v plném rozsahu bude po celou dobu lhůty k podání nabídek a to
již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení zpřístupněna neomezeným a přímým
dálkovým přístupem na internetové adrese: www.europrojekty.cz a na internetové adrese
zadavatele www.skladkasono.cz

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených písemně formou
dopisu nebo elektronickou poštou, kontaktní osobou je Ing. Marie Harantová, e-mail:
europrojekty@europrojekty.cz nebo Marie.Harantova@seznam.cz

Dodatečné informace budou poskytnuty dle podmínek § 49 odst. 2 zákona.

Po předběžné dohodě s předsedou rady sdružení panem Ivo Hynlem bude umožněna
obhlídka místa plnění (tel. 416 781 173, mobil 602 153 526)
1.7 Nabídka
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první,
aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník
sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají
společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná
se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně
telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou
plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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1.7.1. Požadovaná závazná úprava nabídky
a) Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v oddíle 2 Zadávací dokumentace
v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou.
b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či
výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
d) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
e) Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál a 1 kopie a to dohromady v jedné řádně
uzavřené obálce s nápisem veřejné zakázky „Skládka SONO – dodávka technologického
vybavení kompostárny„ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT před otevíráním obálek
hodnotící komisí!“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle
§ 71, odst. 6 zákona,
f) Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou
číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně.
1.7.2. Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty: Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svou nabídkou je 120 dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82
odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které
zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
,,Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní
moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode
dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle
rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel
povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.
1.7.3. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
1.7.4. Lhůta a místo pro podávání nabídky
V souladu s § 39 Zákona je lhůta pro podání nabídek stanovena následovně:
Dle § 39 odst. 3 písm. A) bod. 1 nesmí být kratší než 52 dny v otevřeném řízení, avšak
Dle § 40 odst. 2 písm. a) je zadavatel oprávněn zkrátit lhůtu o 7 dnů a dle § 40 odst. 3 o 5 dnů, přičemž zkrácení lze
podle odst. 4) sčítat, takže lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 40 dnů ode dne zahájení zadávacího řízení,
tedy odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.
-

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. Listopadu 2010 do 15.00 hod.
Místo pro podání nabídky: kancelář Europrojekty s.r.o., Moskevská 14, 434 01 Most –
budova SHD, 13. patro – popř. podatelna v přízemí.
1.7.5. Otevírání obálek
Otevírání obálek se bude konat v sídle zadavatele: Sdružení obcí pro nakládání s odpady, 411 12
Čížkovice 104, v zasedací místnosti dne 4.11.2010 od 12:30 hod.
Osoby oprávněné být při otevírání obálek s nabídkami jsou:
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Členové komise
Zadavatel a jeho zástupci
Poskytovatel dotace a jeho zástupci
Pracovníci společnosti Europrojekty s.r.o.,
Maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku řádně a včas. Oprávnění zástupci
uchazečů se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem
uchazeče, pokud jím sami nejsou. Dále pak předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku pro
prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala.

1.8 Kriteria a hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Kritérium ekonomická výhodnost se skládá z jednotlivých sub-kritérií.
Hodnotící kritérium

Ekonomická výhodnost nabídky

Váha kritéria
v celkovém
hodnocení

100%

Název sub-kritéria

Dílčí váha
sub-kritéria

Výše nabídkové ceny bez DPH

80%

Výše nabídkové ceny pozáručního
servisu uvedená v sazbě Kč bez DPH
za 1 hodinu práce
Nabízená záruka uvedená v počtu
měsíců

10%
10%

Předmět hodnocení
Kritérium Ekonomická výhodnost nabídky je předmětem hodnocení v rámci v rámci jednotlivých subkritérií :

Metody hodnocení
Hodnocení nabídek podle uvedené ekonomické výhodnosti bude zadavatel provádět bodovací
metodou – dle vah jednotlivých dílčích kritérií v rozsahu 0 až 100 %.
1. Výše nabídkové ceny
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky. Nejvyšší
počet bodů (80) obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky obdrží bodovou
hodnotu dle níže uvedeného vzorce výpočtu.

Pro toto kritérium bude mít nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nejnižší nabídková cena
v Kč); hodnocená nabídka získá bodové ohodnocení, které vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky a násobeno váhou kritéria v % - tj. dle
vzorce:
Vzorec A : Počet bodů = 100 x (hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky)
x váha kritéria v %.

Strana 9 /22

2. Výše nabídkové ceny pozáručního servisu uvedená v sazbě Kč bez DPH za 1 hodinu práce
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu pozáručního servisu uvedenou v celých Kč bez
DPH za 1 hodinu práce. Nejvyšší počet bodů (10) obdrží nabídka s nejnižší cenou pozáručního
servisu za 1 hodinu bez DPH. Ostatní nabídky obdrží bodovou hodnotu dle níže uvedeného vzorce
výpočtu.

Vzorec A :
Počet bodů dílčího kritéria = 100 x (hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky)
x váha kritéria v %.
3. Délka záruční doby
Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou délku záruční doby a to v měsících. Nejvyšší počet bodů
(10) obdrží nabídka s nejdelší délkou záruční doby. Ostatní nabídky obdrží bodovou hodnotu dle
níže uvedeného vzorce výpočtu. Minimální požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců.
Maximální délka záruční doby je omezena hranicí 120 měsíců. Nabídky nad tuto hranici
budou hodnoceny stejně jako hodnota 120 měsíců.
Vzorec B: Počet bodů dílčího kritéria = 100 x Hodnota hodnocené nabídky/ Hodnota
váha kritéria v %.
nejvýhodnější nabídky x

Bodové hodnoty sub-kritérií budou násobeny svojí příslušnou vahou dle shora uvedené tabulky a jejich
následným součtem bude zjištěna bodová hodnota dílčího kritéria Ekonomická výhodnost nabídky.
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích
kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Jako ekonomicky nejvýhodnější a tedy
nejúspěšnější nabídka bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty.
Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.
Osoby oprávněné být při posuzování a hodnocení nabídek jsou:
 Členové hodnotící komise
 Pracovníci společnosti Europrojekty s.r.o.,
 Zástupce poskytovatele dotace
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1.9 Obchodní podmínky
1.9.1. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími
podmínkami a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky. Při
nedodržení této podmínky je zadavatel oprávněn vyřadit nabídku uchazeče z dalšího posouzení a
hodnocení a následně uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.
Nabídková cena uchazeče bude uvedena nejen jako celková dle přílohy č. 2, ale také podrobně
specifikována v tabulce dle přílohy č. 4. (Výkaz výměr – položkový rozpočet)
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Vždy v členění:
- nabídková cena celkem bez DPH
- samostatně DPH
- nabídková cena celkem včetně DPH
Za správnost stanovení DPH nese odpovědnost vybraný dodavatel.

1.9.2. Fakturační a platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost
daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude min. 3 měsíce ode dne
doručení faktury zadavateli.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. Nabídková cena
nesmí být překročena a musí být garantována jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky.
1. Fakturace bude probíhat v souladu s podmínkami Operačního programu životního prostředí,
jakožto poskytovatele dotace. Fakturace bude probíhat vždy pouze za realizované dodávky a
opatřené soupisem dodávek.
1.9.3. Všeobecné smluvní podmínky
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Předložením nepodepsaného textu smlouvy se
nabídka uchazeče stává neúplnou a zadavatel takovou nabídku vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Všechny realizované aktivity, opatření a výstupy v rámci této veřejné zakázky musí být v souladu
s Pravidly – příručkou pro příjemce dotace a s pokynem pro publicitu (OPŽP) v platném znění.
Návrh smlouvy musí také obsahovat tato ustanovení (s ohledem na financování z OPŽP):


povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní
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správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů
souvisejících s projektem,


povinnost dodavatele archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně
10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.



věcný a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky včetně rozdělení plnění do jednotlivých
etap projektu.

1.9.4. Další podmínky a práva zadavatele
1. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud uchazeč v nabídce:
a) nedoloží dokumenty dle sekce 1.7 v předepsaném rozsahu a formě,
b) nabídka bude v rozporu s bodem 1.9 zadávací dokumentace.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení.
4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58
zákona.
5. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 zákona pouze
písemnou formou.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
7. Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí
návrhu smlouvy. Tento návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce
uchazeče. Návrh smlouvy se bude řídit režimem zákona č. 513/2006 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Uchazeč doloží v nabídce návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. Pokud nebude návrh smlouvy odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

8. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o návrhu smlouvy o dílo.
9. Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu
životního prostředí. V případě neobdržení této dotace muže být zadávací řízení zrušeno.

1.9.5. Jistota
Zadavatel jistotu nepožaduje.

Strana 12 /22

ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol).

1

Úvodní list nabídky s informací o uchazeči

Krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.

2

Představení uchazeče a kvalifikace uchazeče

2.1.

Představení uchazeče – maximálně 2 A4.

2.2.

Základní kvalifikace

2.3.

Profesní kvalifikace

2.4.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

2.5.

Technické kvalifikační předpoklady

3

Souhrn dílčích kritérií a jejich specifikace dle vymezení bodu 1.8. ZD (příloha č. 2 ZD)
Výše nabídkové ceny bez DPH
Výše nabídkové ceny pozáručního servisu uvedená v sazbě Kč bez DPH za 1 hodinu práce
Nabízená záruka uvedená v počtu měsíců

4

Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 4 ZD)

Bude obsahovat oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo, jenž je přílohou zadávací
dokumentace.
5

Seznam subdodavatelů (příloha č. 3 ZD)

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formuláře Seznamu
subdodavatelů. Popřípadě prohlášení o skutečnosti, že uchazeč nebude při plnění veřejné zakázky
využívat subdodavatelských služeb.
6

Specifikace předmětu plnění (příloha č. 5 ZD)

Bude obsahovat oceněný položkový rozpočet.
7

Prohlášení o počtu listů a jiná prohlášení

Bude obsahovat prohlášení o počtu listů nabídky a případně další prohlášení uchazeče.

V Mostě dne 17.09.2010

…………………………………………….…………………………………………….
razítko zadavatele a podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
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Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Krycí list nabídky
1. Název veřejné zakázky:
„Skládka SONO – dodávka technologického vybavení kompostárny“

2.

Základní identifikační údaje uchazeče
název:
sídlo/místo podnikání:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČ:
DIČ:
spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:
osoba oprávněná jednat za uchazeče:
kontaktní osoba:
tel./fax:
e-mail:

3. Oprávněná osoba2 za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení :

………………………………………………………………………..

Funkce:

………………………………………………………………………..

Podpis:

………………………………………………………………………..

Pozn.: Krycí list nabídky bude na další straně obsahovat OBSAH nabídky, jak je uvedeno
v ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky.

2

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě
takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména
úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na
takové listině.
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Příloha č. 2 formulář Nabídková cena
NABÍDKOVÁ CENA a SOUHR DÍLČÍCH KRITÉRIÍ

Zakázka:

Skládka SONO – dodávka technologického vybavení kompostárny

Zadavatel:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČ 467 72 707

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku
na akci: „Skládka SONO – dodávka technologického vybavení kompostárny“ prohlašuje, že:
• nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky,
vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za
částku (v Kč):
Cena bez DPH v Kč

DPH v Kč

Celková cena vč. DPH v Kč

Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč
Výše nabídkové ceny pozáručního servisu
uvedená v sazbě Kč bez DPH
za 1 hodinu práce
Nabízená záruka uvedená v počtu měsíců
•

•

Podpis:

pečlivě prostudoval veškeré dokumenty a technickou specifikaci a porozuměl plně předmětu
díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky.
Uchazeč dále prohlašuje, že se seznámil s dokumenty pro plnění veřejné zakázky, že je
přezkoumal z hlediska jejich technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato
dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a
v termínech a nepožaduje žádné další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou
dobu předmětu plnění veřejné zakázky. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou plnění
předmětu plnění veřejné zakázky. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.
......................

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

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

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

( osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Příloha č. 3 formulář Seznam subdodavatelů
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zakázka:

Skládka SONO – dodávka technologického vybavení kompostárny

Zadavatel:
Název
Sídlo

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Želechovice, 411 12 Čížkovice 104

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku
na akci: „Skládka SONO – dodávka technologického vybavení kompostárny“ prohlašuje, že
na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími subdodavateli. Popř. prohlašuje, že bude
provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte):
Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

IČ

Činnost na díle

% podíl
na díle

(Uchazeč může přidat libovolný počet řádků)
(uchazeč předloží subdodavatelskou smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí/ závazné prohlášení o
budoucí spolupráci podepsané za subdodavatele oprávněnými osobami)

Podpis:

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

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

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

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

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

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

( osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Příloha č.4 Návrh kupní smlouvy

Obchodní kupní smlouva
I. Smluvní strany
Prodávající

Kupující

Obchodní jméno
Právní forma
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupený
Funkce
Obchodní jméno: Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Právní forma: Svazek obcí
Sídlo: 411 12 Čížkovice 104, okres Litoměřice
IČ: 46772707
DIČ: CZ46772707
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ivo Hynlem
Funkce: předseda rady sdružení
II. Předmět koupě

2.1

Prodávající se zavazuje k dodávce zboží dle technické specifikace v zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce ev.č. ISUVSZ …………… a dle nabídky
prodávajícího ze dne …………… Předmětem dodávky je technologické vybavení
kompostárny
- kolový kloubový nakladač,
- překopávač kompostu,
- traktor,
- bubnový prosévací separátor,
dle přílohy 1 této smlouvy včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Kupující se
zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převést do svého vlastnictví a zaplatit
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění
záručního a pozáručního servisu dle servisní smlouvy.
Detailní specifikace dodávky je uvedena v nabídce prodávajícího.
Zadávací dokumentace a nabídka prodávajícího jsou nedílnou součástí této smlouvy a
jsou uvedeny v přílohách 1 a 2 této smlouvy.

2.2

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění dle této
smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy a kupující se zavazuje
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zaplatit dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění této
smlouvy zaplacením plné smluvní ceny prodávajícímu.
2.3

Prodávající respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a
SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat
s kupujícím především v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci
projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
III. Kupní cena

3.1

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:
Celková cena dodávky bez DPH
DPH ve výši 20 %
Celková cena dodávky s DPH

Rekapitulace ceny bez DPH
Položka

Jedn. cena

Počet ks

Kolový kloubový nakladač

1

Překopávač kompostu

1

Traktor

1

Bubnový prosévací separátor

1

Cena celkem

3.2

Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu
plnění, veškeré náklady spojené s úplným dodáním, uvedením předmětu plnění do
provozu a zaškolení obsluhy včetně všech souvisejících nákladů. Tato cena zahrnuje
veškeré náklady na výrobu zařízení, přepravu, obstarávání materiálů a dodávek pro
kompletaci zařízení, případné náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění,
daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené
s realizací předmětu veřejné zakázky.

3.3

Výše uvedená cena je deklarována jako nejvýše přípustná a je garantovaná nejméně
do 31. 12. 2011.

3.4

Kupní cena je splatná vždy po dodání zboží, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
na základě 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.

3.5

Na dílo nebude poskytnuta záloha. Cena bude prodávajícím účtována jednotlivými
fakturami s náležitostmi řádného daňového dokladu s lhůtou splatnosti nejméně 90
dnů vždy pouze za skutečně realizované dodávky a opatřené soupisem dodávky dle
položek rekapitulace ceny.
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3.6

V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré
náležitosti dohodnuté podle smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je
kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě
prodávající vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data
splatnosti není kupující v prodlení s placením faktury.
IV. Doba a místo plnění

4.1

Místem plnění zakázky je objekt skládky komunálních odpadů SONO, která se
nachází mezi obcemi Siřejovice, Úpohlavy, Želechovice, Vrbičany a Čížkovice
v okrese Litoměřice.

4.2

Prodávající dodá zboží uvedené v článku II této smlouvy kupujícímu v termínu: 1. 3. 30. 6. 2011.
V. Odpovědnost za vady

5.1

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné
užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží.

5.2

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

5.3

V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je
kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít
písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.
V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez
zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji
neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.

5.4

Minimální záruční doba předmětu smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba předmětu
smlouvy stanovená prodávajícím činí: ……… doplňte v souladu s nabídkou
Kolový kloubový nakladač

…

měsíců, nejméně však 24 měsíců

Překopávač kompostu

…

měsíců, nejméně však 24 měsíců

Traktor

…

měsíců, nejméně však 24 měsíců

Bubnový prosévací separátor

…

měsíců, nejméně však 24 měsíců

A začne běžet ode dne předání předmětu této smlouvy uvedeného na předávacím
protokolu.
5.5

Záruka za jakost představuje závazek, že dodané zboží bude po dobu trvání záruční
doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Prodávající bude zajišťovat záruční
servis předmětu této smlouvy dle samostatně uzavřené servisní smlouvy.
Podmínky záručního servisu – doplňte v souladu s nabídkou
Cena za hodinu práce v rámci pozáručního servisu bez DPH činní ………….Kč.
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VI. Možnost odstoupení od smlouvy
6.1

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení
s dodáním zboží delší než 30 dnů a dále nezaplacení faktury s prodlením delším
jednoho měsíce.

6.2

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé
smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé
straně prokazatelně doručeno.

6.3

Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez
zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení
od smlouvy uznává či nikoli.

6.4

V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že
odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky
odpovídající dodanému zboží proti dodanému zboží, a to do pěti dnů od odstoupení,
lépe řečeno do pěti dnů poté, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto.
Kupující je v tomto případě povinen na vlastní náklady zboží vrátit ve stejném stavu,
v jakém bylo předáno do prostor prodávajícího, dále je povinen umožnit přístup
pověřeným pracovníkům prodávajícího ke zboží a volně s ním nakládat.
VII. Smluvní pokuty

7.1

V případě, že prodávající dodá smluvené zboží opožděně, či jej dodá vadné, zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý den
prodlení.

7.2

V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky faktury bez DPH za každý den
prodlení

7.3

Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné
souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.
VIII. Ostatní smluvní ujednání

8.1

Dodatky, změny nebo doplňky k této smlouvě se uzavírají pouze písemnou formou.

8.2

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze
zúčastněných stran obdrží po dvou výtiscích.

8.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nabývá případě, že smluvní strany nepodepisují smlouvu současně na jednom místě,
doručením výtisku opatřeného podpisy obou smluvních stran smluvní straně, která
smlouvu podepisovala jako první.

Strana 20 /22

8.4

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že jakékoliv rozpory budou přednostně řešeny
vzájemnou dohodou, v případě neřešitelných rozporů rozhodne o právu obchodní soud
příslušný místu kupujícího.

8.5

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.

8.6

Plnění smlouvy bude zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí. V případě nepřidělení finančních dotačních prostředku nebo jejich
významného zkrácení si kupující vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

8.7

Dodavatel akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR,
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících
s projektem.

8.8

Dodavatele akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s
projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se
lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla
provedena poslední platba na projekt.

Přílohy smlouvy:
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky ev. č. ……………
2. Nabídka prodávajícího ze dne ……
3. Věcný a finanční a časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

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

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

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

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

Prodávající

Kupující
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Příloha č. 5 Specifikace předmětu plnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJŮ
1. Kolový kloubový nakladač
Technická specifikace:
- objem lžíce min. 3 m3,
- zajištění lžíce horním příklopem
- výška zdvihu lžíce min 3m
- centrální mazání
- klimatizace kabiny
- tlumení dorazu
2. Překopávač kompostu
Technická specifikace:

3. Traktor
Technická specifikace:

- traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný boční
- pracovní záběr 3 m
- k připojení za traktor uvedený pod položkou 3.

- kolový traktor s plazivou rychlostí (100 – 300 m/h)
- výkon motoru nejméně 300 HP
- s hnacím vývodem k připojení překopávače kompostu pod

položkou 2
- klimatizace kabiny
4. Bubnový prosévací separátor
Technická specifikace:
- výkon min. 50 m3/hod.
- příkon dieselového motoru 30 – 50 kW
- průměr bubnu min. 1,8 m
- rozměry ok na bubnu 10 až 80 mm
- buben s čistícím kartáčem
- separátor feromagnetických příměsí
- dopravník hrubé a jemné frakce
- odsávací zařízení lehkých příměsí
- centrální mazání
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