
Výzva k podání nabídky 
 

Zadavatel 
 

   

sídlo  

IČ 

DIČ  

Město Sušice 

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice 

00256129 

CZ00256129 

Zadavatel zastoupen: Bc. Petr Mottl, starosta  

Kontaktní osoba pro doplňující 

dotazy k předmětu zakázky  

Ing. Dagmar Jíchová 

jichova@socialni-susice.cz, tel: 601 170 577 

 
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na zakázku: 

Modernizace vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice 
 

Předmět zakázky je financován z prostředků MPSV ČR z programu 013 310, podáním nabídky se 

uchazeč zavazuje k součinnosti při dodržování podmínek poskytovatele dotace. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) zadaná v souladu s Metodikou zadávání 

zakázek poskytovatele dotace a v souladu s ustanoveními §6 a § 18 odst. 5 zákona č. 134/ 2016, Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zadavatel tímto deklaruje, že je nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o veřejných 

zakázkách. 
 

Druh zakázky: 
Dodávky 
 

Lhůta a místo pro podání nabídky 
Nabídku včetně všech příloh v listinné podobě je nutno doručit osobně na podatelnu 

městského úřadu v Sušici nebo poštou na adresu zadavatele nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, a to 

nejpozději do 

čtvrtek 11. ledna 2018 do 9:00 hodin 

 Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude označena textem „NEOTVÍRAT – 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA - PRÁDELNA“ a opatřena na uzavření razítky uchazeče. Na obálce musí 

být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 

a nařízení Komise č. 2023/2008:  

39713200-5 Pračky a sušičky na prádlo 

mailto:jichova@socialni-susice.cz


Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka těchto zařízení:  

1x průmyslová pračka (objem bubnu 135l) 
1x průmyslová pračka (objem bubnu 280l)  
1x průmyslový sušič plynový (objem bubnu 33 kg) 
1x mandl plynový min. délka 200cm, průměr válce 50 cm  
 
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č.2 této výzvy. 

Součástí nabídkové ceny dále jsou náklady na:  
- Dopravu a instalaci zařízení na místě plnění  
- Uvedení do provozu, zapojení, zaškolení obsluhy 
- Projektové podklady pro instalaci zařízení  

 
Veškerá dodávaná technologie musí dále splňovat tyto požadavky:  

- Instalace nesmí vyžadovat zvláštní kotvení prvků (tzn. stroje bez nutnosti kotvení na 
betonový fundament) ani další stavební zásah na místě plnění 

- Musí se jednat o nové výrobky – v žádném případě není možno v rámci zakázky dodat 
repasované přístroje, zadavatel musí být jejich prvním uživatelem 

- Na celý předmět plnění musí být dodavatelem poskytnuta záruka v minimálním rozsahu 24 
měsíců 

- Do 24 hodin od nahlášení poruchy nastoupí uchazeč na odstranění poruchy 
- Při předání budou předány zadavateli tyto doklady – český návod k obsluze, vstupní revize 

zařízení, plán údržby, kontaktní údaje na servisního technika  
 

Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky ke dni odeslání výzvy činí 1.056.000,- Kč bez DPH. 

Termín dodání předmětu zakázky zadavateli – doba plnění zakázky 

Termín dodání předmětu zakázky je stanoven maximálně na 8 pracovních týdnů – předpokládáno do 
30. března 2018. Předmět zakázky může být předán pouze jako kompletní celek – nikoli po částech. 

Místo plnění zakázky 

Místem plnění zakázky je omov pro seniory Sušice– nábř.. Jana Seitze 155, Sušice, 342 01  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek  

Jeden uchazeč může vždy podat jednu nabídku v jedné variantě. 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci  

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 

žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 

pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o 

vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí 

větě.  

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek, a to buď na základě 

žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu 

V případě změny nebo úpravy zadávacích podmínek bude účastníkům tato změna oznámena stejným 

způsobem, jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 



Neúplná či nejasná nabídka 

Je-li nabídka shledána jako neúplná či nejasná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění nebo 
objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek však nesmí být změněna nabídková cena nebo údaje 
a informace, které jsou předmětem hodnocení nebo nabízeného plnění. V případě, že uchazeč nabídku 
v poskytnuté přiměřené lhůtě nedoplní nebo neobjasní, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč 
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení 

Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Dodávka bude zaplaceno na základě faktury po předání celého 

předmětu zakázky jako celku bez zjevných vad.  

Další ustanovení  

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou uchazeči sami.  

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení 

důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu. V 

tomto případě nemají uchazeči nárok na jakékoliv náhrady. 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni, je 60 dní od skončení lhůty pro podání nabídek.  

Na základě výsledku výběrového řízení bude s vítězným uchazečem uzavřena kupní smlouva, která 

bude plně v souladu s touto výzvou a nabídkou uchazeče. 

Informace o způsobu jednání s účastníky 
S účastníky řízení nebude jednáno. 

Požadavky na prokázání kvalifikace:  
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě, 
2. doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku) 
3. čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu 

sociálního zabezpečení (prohlášení součástí krycího listu) 
4. čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či 

statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod. (prohlášení 
součástí krycího listu) 

 

Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě 

prostých kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě jinak. Namísto předložení dokumentů požadovaných 

zadavatelem je účastník zadávacího řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo 

certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona 

o zadávání veřejných zakázek). 

 

Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

Jediným kritériem hodnocení je Nejnižší nabídková cena (bez DPH).   

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za dodávku kompletního předmětu plnění veřejné 

zakázky popsaného v tomto dokumentu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, 

včetně všech nákladů souvisejících (doprava na místo plnění, zaškolení, zapojení, další vedlejší náklady 

atp.). Nabídková cena je považována za cenu závaznou, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. 



Veškeré náklady nad rámec běžných cen příp. slevy budou započítány do jednotkových cen 

uvedených v nabídce. Nebudou dále rozepisovány – jsou pouze obchodní strategií uchazeče. Pro 

zadavatele je rozhodující celková cena na dodávku specifikovaného předmětu plnění.  

Celková nabídková cena bude uchazečem stanovena doplněním této tabulky o nabízený typ 

stroje a jejich jednotkovou cenu. Dále je třeba dopočítat celkové ceny, DPH a celkovou nabídkovou 

cenu. (tabulka je součástí krycího listu – příloha č.1) 

č. Položka TYP Jednotková cena  
(bez DPH) v Kč 

Počet 
ks 

Celková cena za 
položku (bez DPH) v Kč 

1 Pračka  
min. 135 l 

  1  

2 Pračka    
min. 280 l 

  1  

3 Sušič  
min. 33 kg 

  1  

4 Žehlič 
min. 200 cm 

  1  

 Nabídková cena  (bez DPH)   
DPH (21%)  
Celková nabídková cena za předmět zakázky vč. DPH  

 

Hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění. Nejlépe bude hodnocena 

nejnižší nabídková cena bez DPH. Uchazeč, který podá nabídku s nejnižší cenou, bude vyzván k popisu 

kupní smlouvy.  

Obchodní podmínky 
Součástí zadávací dokumentace je v příloze 3 Návrh kupní smlouvy, který bude účastníkem doplněn o 

relevantní údaje a následně podepsán statutárním zástupcem. Je nedílnou součástí nabídky.  

V rámci Návrhu kupní smlouvy je stanoveno:  

- nejzazší termín ukončení realizace předmětu zakázky je 30. března 2018 

- minimální doba zodpovědnosti za vady předmětu zakázky – záruka – je stanovena na 24 

měsíců od dodávky předmětu zakázky.  

- výše smluvních pokut 

- nemožnost poskytnutí záloh 

- postup fakturace, rozsah a náležitosti faktur 

- lhůta splatnosti 30 dní 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Uchazeč podá nabídku 1x v originálním vyhotovení v listinné podobě. Nabídka musí být v českém 

jazyce. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení – toto může být důvodem pro vyloučení nabídky 

z posuzování.  

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.  

 



Nabídka musí být členěna takto:  

1.) Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1 tohoto dokumentu) s čestným prohlášením ke kvalifikaci 

účastníka 

2.) Technická specifikace nabízených strojů (viz. příloha č. 2) 

3.) Návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 3) 

4.) Doklad o právní subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku) 

5.) Doklad o oprávnění k podnikání  (např. výpis z živnostenského rejstříku) 

Všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsané statutárním zástupcem žadatele. 
Žádáme uchazeče, aby výše krycí list doplňovali hůlkovým písmem. 

 
 

 

Za Vámi podanou nabídku tímto děkuji       

  

Bc. Petr Mottl 
 Starosta města Sušice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2  - Technická specifikace nabízených strojů 

Informace o účastníkovi řízení 

Obchodní název:   

Sídlo společnosti:  

IČO:  

Statutární zástupce:  

Kontaktní údaje Email:  

 Telefon:   

Modernizace vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice 
Číslo projektu: 013D313005351 

Technické parametry musí být všechny bez výhrady splněny, mohou však být překročeny směrem k příznivějším hodnotám. 

Veškeré další nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny, stejně jako požadované vybavení. 

Další nabízené vybavení nad rámec požadovaného, uchazeč zřetelně uvede. 

Veškeré uvedené technické parametry je uchazeč povinen respektovat, pokud však zadávací podmínky obsahují specifikace, 

které by měly vést ke zvýhodnění určitého dodavatele (např. požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), pak zadavatel umožňuje 

použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Rovnocennost řešení dodavatel prokáže (např. technickou 

dokumentací výrobce, zkušebním protokolem, apod.) 

Splnění uvedených parametrů deklaruje účastník výběrového řízení ve sloupci „Splněno ANO/NE“, kde 

uvede „ANO“ u všech parametrů, které pračka splňuje a „NE“ u parametrů, které splněny nejsou.  

Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 14kg suchého prádla 

 Parametr požadavek Splněno 
ANO/NE 

1 Vyhřívání Elektrické  

2 Kontrukce Odpružená  

3 Objem bubnu Min. 135 l  

4 Otáčky odstředění Min. 1000 ot/min.  

5 Materiál Nerezový vnitřní i vnější buben  

6 Ovládání mikroprocesor  

7 Příslušenství Možnost napojení tek.pracích prostředků  

  
Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 28 kg suchého prádla 

 Parametr požadavek Splněno 
ANO/NE 

1 Vyhřívání Elektrické  

2 Kontrukce Odpružená  

3 Objem bubnu Min. 280 l  

4 Otáčky odstředění Min. 900 ot/min.  

5 Materiál Nerezový vnitřní i vnější buben  

6 Ovládání mikroprocesor  

7 Příslušenství Možnost napojení tek.pracích prostředků  



Průmyslový bubnový sušič s kapacitou min. 35kg 

 Parametr požadavek Splněno 
ANO/NE 

1 Vyhřívání Plynové  

2 Kontrukce Odpružená  

3 Objem bubnu Min. 680 l  

4 Materiál Nerezový buben  

5 Ovládání mikroprocesor  

6 Příslušenství Snadno čistitelný filtr, vestavěný ventilátor  

7 Odtah vzduchu  max. Ø 200 mm  

 
Průmyslový sušící válcový žehlič 

 Parametr minimální požadavek Splněno 
ANO/NE 

1 Vyhřívání Plynové  

2 BOZP Automatická ochrana rukou bezpečnostní 
lištou 

 

3 Délka válce  min. 2000 mm  

4 Průměr válce min. Ø 500 mm  

5 Materiál válce chromovaný  

6 Ovládání mikroprocesor  

7 Doplňky a příslušenství Zpětný chod válce 
Naváděcí stůl s nomexovými pásy 
Koryto pro žehlené a vyžehlené prádlo 
V případě výpadku energie možnost 
manuálního vytočení prádla 
Nožní pedál 

 

 

 

Společné parametry pro všechny položky „Stanovení celkové nabídkové ceny“:  

 Parametr minimální požadavek Splněno 
ANO/NE 

1 Doprava a instalace zařízení Místo plnění: Sušice,  nábř. Jana Seitze 
155, 342 01 Sušice 
(Domov důchodců Sušice) 

 

2 Uvedení do provozu, zapojení, 
zaškolení obsluhy 

  

3 Projektové podklady pro instalaci 
zařízení  

Určení napojovacích bodů vody, elektriky 
apod. 

 

4 Instalace nevyžaduje zvláštní 
kotvení prvků 

  

5 Nové výrobky   

6 Záruka  Min. 24 měsíců  

7 Doklady při předání  český návod k obsluze, vstupní revize 
zařízení, plán údržby, kontaktní údaje na 
servisního technika  - kompletní průvodní 
dokumentace vč. Vstupní revize 

 

 
 



 Prohlašujeme, že námi nabízené stroje splňují minimálně všechny výše uvedené parametry. 
Jedná se o tyto:  

Položka:   Značka: Typ: 

1. Průmyslová 
vysokootáčková 
pračka 
s kapacitou 
14kg suchého 
prádla 

  

2. Průmyslová 
vysokootáčková 
pračka 
s kapacitou 28 
kg suchého 
prádla 

  

3. Průmyslový 
bubnový sušič 
s kapacitou min. 
35kg 

  

4. Průmyslový 
sušící válcový 
žehlič 

  

 

 

 

Podpis statutárního zástupce: 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kupní smlouva 

uzavřená podle ust.§2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže uvedeného 

dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Kupující:  

Město Sušice 
Zastupuje: Bc. Petr Mottl, starosta 
Se sídlem: nám. Svobody 138, Sušice, 342 01  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5070462/0800 
IČO: 00 256 129 
DIČ: CZ00256129 
(dále jen kupující) 
a 
 
Prodávající:  
 
…….……………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Zastupuje: …………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Se sídlem: …….……………………………………………..…………………………………………………….. 
 
Bankovní spojení: ………………………………… číslo účtu:……………………………………………. 
 
IČO: …………………………………………………….. DIČ: ……………………………………………………..  
Je – není plátcem DPH (nehodící se škrtněte) 
(dále jen prodávající) 
 

I. Předmět plnění 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu prádelenskou technologii dle technické specifikace 

uvedené v příloze smlouvy, přičemž přílohou smlouvy „Příloha č. 2  - Technická specifikace nabízených 

strojů“ z nabídky prodávajícího k veřejné zakázce: „Modernizace vybavení prádelny v Domově 

důchodců Sušice“(dále jen zakázka). Součástí dodávky a je také montáž zařízení, jeho uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. Jedná se o tyto stroje:  

a) Pračka (Značka, model):  …………………………………………………….   
Počet kusů:   1 
 

b) Pračka (Značka, model):  …………………………………………………….  
Počet kusů:   1 
 

c) Sušič (Značka, model):   …………………………………………………….  
Počet kusů:   1 
 

d) Žehlič (Značka, model):   ……………………………………………………. 
Počet kusů:   1 
 
  

  2. Kupující se zavazuje koupit technologii za kupní cenu dle bodu II. této smlouvy. 



 
II. Cena 

 
1. Celková cena dodávané technologie bez DPH činí: ………………………………………………………………. 

 
Výše DPH ( ……..%):    ……………………………………………………………… 
 
Celkem cena včetně DPH:   ……………………………………………………………….. 
Kalkulace celkové ceny po položkách je uvedena v nabídce zakázky. 

 
2. Smluvní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady 

související se splněním předmětu smlouvy a její změnu lze provést pouze v případě změny 
příslušných daňových zákonů. 
 
   

III. Doba plnění a místo plnění 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy plnění uvedený v čl. 1 smlouvy 

v souladu s nabídkou k zakázce v termínu do 30. března 2018. Po marném uplynutí této lhůty 
je oprávněn kupující od smlouvy ustoupit. Odstoupení od kupní smlouvy vyžaduje písemnou 
formu a jeho účinky nastávají dnem doručení prodávajícímu. Přesný termín dodání bude 
dohodnut dle připravenosti strojů k dodání.  

2. Aby byla včas zajištěna stavební připravenost ze strany kupujícího a nedošlo tak k ohrožení 
termínu instalace zařízení, bude nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy 
zaslána kupujícímu dokumentace s vyznačením požadovaných připojovacích míst.  

3. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 5 pracovních dní předem o datu předání 
provozuschopného předmětu plnění a zaškolení obsluhy. Kupující se zavazuje, že uvedený 
předmět plnění převezme do 5 dní od oznámení.  

4. Místem dodání, instalace a proškolení obsluhy je Domov pro seniory, nábř. Jana Seitze 155, 
342 01 Sušice.  

5. Při předání předmětu plnění bude kupujícímu předán český návod k obsluze, vstupní revize 
zařízení, plán údržby, kontaktní údaje na servisního technika a další provozní dokumentace 
předmětu plnění. 

 
IV. Odpovědnost za vady zboží 

1. Prodávající poskytne záruku na celý předmět plnění v rozsahu 24 měsíců.  
 

 
V. Platební podmínky 

1. Dohodou účastníků této smlouvy se ujednává povinnost kupujícího uhradit kupní cenu 
uvedenou v čl.II této smlouvy., a to jednorázově po předání provozuschopného předmětu 
plnění kupujícímu.  

2. Faktura musí vedle náležitostí daňového dokladu daných zákonem také obsahovat také číslo 
a název projektu. 

 
Název projektu:  Modernizace vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice 
Číslo projektu: XXX (bude doplněno po vydání registrace akce)   
 
3. Faktura musí být doručena kupujícímu do 5-ti dní ode dne řádného fyzického předání. 
4. Splatnost faktur je 30 dní.  

 
 
 



  
VI. Smluvní pokuty a sankce 

1. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury, může prodávající požadovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.  

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění, může kupující 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně 
požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnosti 
platit smluvní pokutu. 

  
VII. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvu 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

2. Prodávající bere podpisem smlouvy na vědomí skutečnost, že na předmět plnění byla 
kupujícímu poskytnuta finanční dotace z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Prodávající se podpisem zavazuje poskytovat součinnost pro naplňování podmínek 
programu, které se týkají dodavatelů.  

3. Smluvní strany výslovně stanoví, že neumožní podstatnou změnu smlouvy. Za podstatnou 
změnu smlouvy je považována zejména změna rozsahu smlouvy: Dále nesmí být změněna 
smlouva (a především její předmět) tak, že by taková změna mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky či umožnit účast jiných dodavatelů ve výběrovém řízení, v němž byl 
prodávající dodavatel vybrán.  

4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

5. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označení 
dle pořadového čísla příslušné změny.  

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dne zveřejnění v Registru smluv. 
3. Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající 

a dva kupující.  
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a 

ostatním obecně závaznými právními předpisy.  
5. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních 

stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.  
 
V Sušici dne …………………     V …………………. dne …………………. 
 
………………………………………     ………………………………………………… 
Bc. Petr Mottl       …………………………………………………. 
Starosta města Sušice       ………………………………………………….. 

 


