
 
 

Obec DOMANÍN, „Kompostování v Domaníně“ 
Příloha č.1 Kupní smlouvy - TCSD 

Příloha Kupní smlouvy  č.1  

Technická a cenová specifikace dodávky 
  

1.  KOMPOSTÉR DOMÁCÍ     požadovaný počet       150  ks  

Parametr Požadovaná hodnota Splňuje Poznámka 

objem min. 1,0 m3 ANO/NE  

materiál  
recyklovaný plast, dále recyklovatelný ANO/NE  

pevný, odolný vůči nárazu a UV záření, výborné 
termoizolační vlastnosti ANO/NE  

konstrukce 

pro letní i zimní provoz ANO/NE  

stabilní s plněním z vrchu ANO/NE  

s dostatečným počtem větracích otvorů 
zabezpečených proti jejich ucpávání ANO/NE  

vybírací otvory min. 3 boční dvířka ANO/NE  

hmotnost min. 25 kg ANO/NE  

barva zelená ANO/NE  

životnost min. 20 let ANO/NE  

Cena 1 ks kompostéru bez DPH :   ……………………………… Kč  obchodní 
značka: ………………………… 

 

2.  KOMPOSTÉR OBECNÍ     požadovaný počet              17  ks  

Parametr Požadovaná hodnota Splňuje Poznámka 

objem min. 2,0 m3 ANO/NE  

materiál  
recyklovaný plast, dále recyklovatelný ANO/NE  

pevný, odolný vůči nárazu a UV záření, výborné 
termoizolační vlastnosti ANO/NE  

konstrukce 

pro letní i zimní provoz ANO/NE  

stabilní s plněním z vrchu ANO/NE  

s dostatečným počtem větracích otvorů 
zabezpečených proti jejich ucpávání ANO/NE  

vybírací otvory min. 3 boční dvířka ANO/NE  

hmotnost min. 37 kg ANO/NE  

barva zelená ANO/NE  

životnost min. 20 let ANO/NE  

Cena 1 ks kompostéru bez DPH :   ……………………………… Kč  obchodní 
značka: ………………………… 
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3. DRTIČ dřevní hmoty     požadovaný počet          1  ks 

Parametr Požadovaná hodnota Splňuje Poznámka 

pohon vlastní benzínový motor ANO/NE  

výkon motoru min. 9,5 kW ANO/NE  

vstup materiálu 
průměr větví min. do 7 cm ANO/NE  

možnost vkládání rozvětvěných větví ANO/NE  

výstup materiálu 

velikost drti max. 4 cm  ANO/NE  

nastavitelné prosévací síto samočistící  ANO/NE  

otočná hubice (komínek), výška min. 1,7 m ANO/NE  

drtící systém 
min. 2 nože a min. 1 protinůž ANO/NE  

min. 6 drtících kladiv ANO/NE  

hodinový výkon min. 5 m3 ANO/NE  

hmotnost stroje 120 - 220 kg ANO/NE  

manipulace min. 2 bytelná kolečka, možnost i ručního přesunu 
na kratší vzdálenost ANO/NE  

Cena drtiče bez DPH :              ……………………………… Kč  obchodní 
značka: ………………………… 

 

 
 
Dne: ………………. 2015       …………………………………………………………………….. 
              razítko a podpis oprávněné osoby 


