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S. Strana 1z3

Vjpis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelu vygenerovafly nformačn‘m systémem o verejnych zakazkach

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 07.09.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1‘ Obchodní Firma/Název
Unikont Group s.r.o.

1.2. Právní forma
Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo
Služeb 609i6
10800 Praha
Ceská republika

1.4. Ičo
41193113

IS. Statutární orgán

Zpúsob a rozsah jednání
Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 3 zákona, že:
. ~ 53 odst. 1 pism. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestně
činnosti, poditnictvi, přijeti úplatku, podplaceni, nepřímého úpla[kářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárniho
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba‘ tak
Její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost O účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačni složky, musí
předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedehých osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k úzenli
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,

. ~ 53 odst I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čifl, Jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat Jak tato
právnická osoba, tak jeji statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat Jak teto právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
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orgánu této právnické osoby; podává-Ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

. ~ 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právniho předpisu,

. ~ 53 odst 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčni řizeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

. ~ 53 odst 1 písm. e)
není v likvidaci,

. g5sodst. I písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to Jak v Ceské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

. ~ 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České
republice, tak V zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

• * 53 odst I písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

. ~ 53 odst I písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán čí mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisG, je~li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovldajici za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

• ~ 53 odst 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek.

. ~ 53 odst. I pism. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení ~ 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodniho rejstříku

3.2 Oprávněni k podnikání dle ustanovení ~ 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu Vystavil Předmět podnikáni Obor3‘ Datum Datum
činnosti vystaveni platnosti

Vyprs z ůeská činnost účetních poradců, vedení
živnostenského
rejstřiku pošta. sp. účetnictví, vedeni daňové evidence 12.04.2012

Výpis z česká Výroba, obchod a služby neuvedené v Viz, poznámka 1
živnostenského
rejstříku pošta. sp. přílohách 1 až 3 živnostenského zákona za tabulkou 12.04.2012

Pozn. 1
Velkoobchod a maloobchod

. ..
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Výroba strojů a zařízeni
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserii
Poskytování technických služeb
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 2&05.2012. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 28.06.2012.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 26.03.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - MinisterstvO pro místní rozvoj

Datum: 07.09.2015
Evidenční číslo: CP2015007642

EIek~o&cky
podepsáno cerlifikálem
svz2.mmr.cz
dne 79.2015

L~i



Seznam kval I I kovaných dodavatelů
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Ověřuji pod pořadovým číslem 11OOO3~03S5SS/15~ že tato listina, která
vani k~ a převedením výstupu Z informačního systému veřejné správy
z elektron!cká podoby do podoby listinné, skládající se a 3 lisLů,
se doslovné shoduje s obsahem výstupu a i nforĺnačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

Praha 10
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Potí s~

Kuchařová Veronika

dne 07.092015 v 16:49
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Návrh kupní smlouvy

uzavřená podle ~ 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany

1. Prodávající
Název: Unikont Group s.r.o.
Sídlem: Služeb 609/6, Praha 10— Malešice, 108 00
Zastoupen: Radkem Bukovským, jednatelem
IC: 41193113
Číslo účtu: 2202320001/5500
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
4307

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující:
Obec Psáry
zastoupenou: Milanem Váchou, starostou obce
sídlem: Pražská 137, 252 44, Psáry
IC: 00241580

(dále také jen »kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu

I.
Úvodní ustanovení

1. Prodávající je výlučným vlastníkem sypače vozovek BBS 1200 E specifikován v Příloze
č.1 této smlouvy (dále Jen „sypač“). Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat
kupujícímu 1 ks sypače včetně příslušenství a kupující se zavazuje k jeho převzetí a k
zaplacení sjednané ceny za předmět smlouvy a obě strany se zavazují plnit podmínky
obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy

2. Popis sypače a seznam jeho příslušenství je uveden v nabídce, která je přílohou č.2 této
smlouvy.

3. Kupující se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou sypač,
včetně příslušenství a průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní
cenu podle článku II. této kupní smlouvy.



„.

Cena a způsob úhrady

1. Cena předmětu této smlouvy (1 ks sypače) byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího,
kterou udal v nabídce podané do výběrového řízení, a která byla kupujícím jakožto
zadavatelem výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější, a činí celkem bez DPH 146
890,- Kč; 21% DPH činí 30 847,- Kč, celkem tedy 177 737,- Kč (slovy stosedrndesátsedm
tisíc sedmsettřicetsedm korun českých). Takto sjednaná kupní cena, zahrnující i cenu
příslušenství uvedeného Příloze č. 1 a 2, včetně veškerých nákladů prodávajícího spojených
s dodávkou předmětu smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v
případě změny příslušné sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude sjednaná
kupní cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Sjednaná kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně
vystaveného prodávajícím se splatností 30 dnů. Prodávající se zavazuje fakturu vystavit Po
řádném dodání předmětu smlouvy — 1 ks sypače dle specifikace uvedené v této smlouvě.

3. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty). Nebude-Ii vystavená faktura obsahovat zákonem či touto
smlouvou stanovené náležitosti, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je kupující
oprávněn ji vrátit zpět prodávajícímu s uvedením resp. vytčením chybějících náležitostí
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se platnost této faktury ruší a neplyne
stanovená doba splatnosti; nová doba splatnosti stanovená v souladu s čIli. odst.2 této
smlouvy začne plynout po doručení nové faktury kupujícímu.

4. Kupní cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího
připsání na účet prodávajícího uvedený na faktuře.

„.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks sypače dle specifikace uvedené v této
smlouvě nejpozději ve lhůtě do 50. týdne 2015. Prodávající splní svůj závazek předáním 1
ks sypače kupujícímu spolu s dodacím listem a doklady nezbytnými k užívání, či použití, a
to v místě sídle zadavatele.

2. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob obou
smluvních stran na datovaném předávacím protokolu. Za účastníky smlouvy je předávací
protokol oprávněn podepsat statutární zástupce, osoba oprávněná jednat ve věcech
tecbnických, či jakákoliv jiná osoba pověřená jednat za prodávajícího či kupujícího ve věci
předáni a převzetí předmětu smlouvy na základě plné moci vystavené k tomu oprávněnou
osobou.

3. Nebude-li předmět smlouvy — 1 ks sypače - dodán ve lhůtě uvedené v Čl. III., odst. I, je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Vlastnictví k prodávanému předmětu smlouvy přechází na kupujícího jeho dodáním
kupujícímu.

5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí předmětu
smlouvy ve smyslu odstavce 2 tohoto článku.

6. Prodávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob ani žádné jiné
právní či faktické vady.
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Iv.
Odpovědnost za vady a reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady, které má sypač v době dodání. Záruční dobaje stanovena na
12 měsíců.

2. Prodávající je odpovědný zato, že Po celou záruční dobu bude mít sypač vlastnosti sjednané
v této smlouvě a vlastnosti požadované právními předpisy, a nebo vlastnosti obvyklé s
ohledem na účel užívání anebo vlastnosti kupujícím vytyčené.

V případě, že na kterémkoliv dodaném sypači budou zjištěny jakékoli vady, je kupující
povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu oznámit; pro reklamaci vad
se uplatní ustanovení ~2 106 a následující Občanského zákoníku v platném znění

3. V případě reklamace vady je kupující povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu
sdělit, jaké právo v rámci reklamace volí.

4. Prodávající neodpovídá za vady sypače vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným
použitím a zacházením, nebo užíváním sypače kjiným účelům, než ke kterým je určeno‘

5. V případě náhradní dodávky a výměny vadné věci za bezvadné, je zadavatel povinen vrátit
reklamovanou věc prodávajícímu zásadně ve stavu a nmožství, v jakém je převzal. Veškeré
náklady spojené $ výměnou a vrácením věci z důvodů, za které odpovídá prodávající, jdou
na vmb prodávajícího.

6. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě od jejího nahlášení. Prodávající
ve lhůtě 10 dnů od nahlášení reklamace a sděleni volby jejího řešení oznámí závazný termín
vyřízení reklamace.

V. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy podle kupní smlouvy má
kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH, a to za každý i
započatý den prodlení sjeho dodávkou.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, se kupující zavazuje
uhradit prodávajícímu úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši stanovené dle nařízení
vlády č.35l/2013 Sb., kterou se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Veškeré
změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků,
odsouhlasených oběma smluvními stranami, přičemž jiná než písemná forma změny
smlouvy se nepřipouští.

2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 2 stejnopisy a
prodávající 1 stejnopis.

3. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající

3



řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými
právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s
jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Prodávající
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Prodávající výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Kupujícího
včetně podpisů ke smlouvě připojených.

Přílohy:

Příloha č. 1 — specifikace sypače
Příloha č.2 — nabídka prodávajícího

VPrazedne 3.11.2015 VPsárechdne

kupující

Milan Vácha, starosta obceBukovský, jednatel

4
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Výměnná sypací nástavba BBS 1200 E pro zimní údržbu

W
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Sypač vozovek řady BBS

Sypač vozovek BBS 1200 E

Sypač vozovek BBS je určena pro posyp vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón inertním
a chemickým posypovým materiálem o maximální zrnitosti 8 mm.
Nástavbu je dále možné montovat na koule příčníků sklápěče, do korby nosiče nebo upravit pro
použití s dvouramenovým natahovacím systémem.
V korbě sypače je umístěn dávkovací šnek, který je poháněn pomaloběžným hydromotorem. Snek
dopravuje posypový materiál tunelem ke skluzu, kde padá na rotující rozmetadlo. Dávku a šířku
posypu lze plynule ovládat z kabiny řidiče. Obrazec posypu lze měnit nastavením usměrňovacího
plechu skluzu vůči rotujícímu rozmetadlu.
Potřeba hydraulického oleje je Ca. 30 l/min. při 160 barech a při provozních otáčkách motoru nosiče.
Korba sypače je chráněna proti dešti odklopnou střechou. Pro lepší vynášení posypu a pro omezení
tvorby tunelů v posypu lze sypač vybavit též rozrušovací hřídelí.
Sypačovou nástavbu je dále možné vybavit zkrápěním posypového materiálu solankou. Nádrže o
celkovém objemu 480 I jsou umístěny na bocích korby sypačové nástavby.
Za účelem prodloužení životnosti sypačové korby, která je vystavena extrémně agresivnímu prostředí
je použit duplexní antikorozní nátěrový systém (kombinace lakování se zinkováním).
Připojení hydraulického obvodu k nosiči se provádí pomocí rychlospojek.

Jsme první firmou v našem oboru (komunální technika) v České a Slovenské republice, která užívá
jednu z nejúčinnějších povrchových úprav kombinujících vysoce jakostní průmyslové lakování (epoxi
akrylátové nátěrové systémy) se žárovým zinkováním, metalizací či nátěrovým systémem s vysokým
obsahem zinku.

‘(4

Duplexní systém povrchové úpravy sypačů



Tento duplexní systém povrchové úpravy našich výrobků — sypačů vozovek (kombinace
lakování se zinkováním) zaručuje jejich dlouhou životnost, neboť je vysoce efektivní, zejména
dojde-li kjeho poškození (abrazivním působením atd.).

Výše zmíněným duplexním systémem povrchové úpravy máme za cíl poskytnout zákazníkům stejnou
úroveň povrchové ochrany jako u nosičů (např. užitková nákladní vozidla), na které jsou naše výrobky
montovány.

Pro zaručení vysoké kvality spolupracujeme s předními odborníky z řad dodavatelů systémů
povrchových úprav, výzkumnými pracovišti a specializovanými zkušebnami.

Základní výbava sypače:
- sypačová korba o objemu 1,2 m3
- nástavba opatřena duplexním antikorozním nátěrovým systémem - zinkována
- skluz rozmetadla s talířem kompletně z nerezové oceli V2A
- dávkovací šnek s proměnným stoupáním šnekovice pro vyšší přesnost dávkování

Rozměr“ nástavby:

Délka 2 585 mm
SWka 1. 240 mm
Výška 1 115mm
Objem korby 1,2 m3

Hmotnost nástavby
Pohotovostní 340 kg

Technkká parametry nástavby:
Siřka posypu 1,5 — 4,0 m
Dávka — suchá sůl (při pojezd. rychlosti 5 — 30 km/hod) 5 — 40 g/m2
Dávka — inertní mat. (při pojezd. rychlosti 5 — 30 km/hod) 50 — 250 g/m2



Navržená specifikace:

- Sypačová nástavba BBS - E

(ovládánĺ šířky a dávky posypu na panelu v kabině vozidla,

proporcionálnĺ ventily s možností nouzového ručního ovládání)

- maják

- držák ovládacĺho panelu

- osvětlení prostoru rozmetadla

Volitelné vybaven‘ (za př4vlatek):

. odklopná střecha

. sito

. odstavené nohy



Cena sypače v uvedené specifikaci:

146 890,- Kč bez DPH

Cenová rekapitulace:
Popis Ks. Jednotková DPH 21 % Kč Jednotková cena

cena Kč bez včetně DPH
DPH 21 % Kč

Sypač BBS 1200 E 1 137 000,- 28 770,- 165 770,-

Maják 1 5 600,- 1 176,- 6 776,-

Držák panelu 1 1 390,- 292,- 1 682,-

Osvětlení rozmetadla 1 2 900,- 609,- 3 509,-

. Termín dodání: max. 50. týden 2015

. Platební podmínky: platba převodem se splatností 30 dní od předání stroje

. Uváděné ceny jsou v Kč

. Záruční doba: 12 měsíců od předání

. Nabídka platí: do 30 dnů od vystavení

Věříme, že Vám tato nabídka bude vyhovovat

S přátelským pozdravem

V Praze dne 3. listopadu

Ing. Tomáš Körbler
divize komunální techniky

Tel.: ÷420 702 208 571

Email: t.korbler@unikont.cz

Iq



Čestné prohlášení uchazeče — splnění technických parametrů:

Já níže podepsaný Radek Bukovský, jednatel společnosti Unikont Group s.r.o., IČO 41193113, sídlo
Služeb 609/6, Praha 10 — Malešice, 108 00 čestně prohlašuji, že:

Sypač nabízený společností Unikont Group s.r.o. splňuje beze zbytku všechny výše uvedené technické
parametry požadované zadavatelem.

Dále prohlašuji, že společnost Unikont Group s.r.o.je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty.

Radek

‘If;

dne 3.11.2015

jednatel společnosti



Prohlášení uchazeče o počtu listů v nabídce:

Já níže podepsaný Radek Bukovský, jednatel společnosti Unikont Group srn., IČO 41193113, sídlo
Služeb 609/6, 10800 Praha 10 čestně prohlašuji, že nabídka

obsahuje počet stránek:

V Praze

Radek

ĺ7

20 15

—jednatel společnosti



Renáta Sedláková

Od: Tomáš Körbler <t.korbler@unikont.cz>
Odesláno: 3. listopadu 2015 11:03
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu - Sypačová nástavba pro nosiče do S t s

násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3
Přílohy: Nabídka Unikont Group, Ičo 41193113 - Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s

násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3.pdf

Dobrý den, zasílám nabídku k výše uvedené veřejné zakázce.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kórbler
divize komunální techniky

‚1~~ unlkonď
~—~- group
Služeb 609/6
108 00 Praha 10
tel.: (+420) 272 70 17 85
fax: (+420) 272 700602
mobil: (+420) 702 208 571
e-mail: t.korbler@unikont.cz
http://www. u niko nt.cz




