VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K PODÁNÍ NABÍDKY
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU III. KATEGORIE
NA DODÁVKU
Dodávka kompostérů pro projekt
„Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného
zapůjčování kompostérů občanům města“
Upozornění:
Při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen postupovat dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s výjimkou ust.
§ 6 zákona. Pokud se dále v textu této výzvy vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné
pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit
pouze přiměřeně.
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ZADAVATEL:
Město Dobruška
sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška
00274879
CZ00274879
Bc. Petr Tojnar, starosta

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Mgr. Martin Pošvář
Tel.:
494 629 664, 725 822 147
E-mail:
m.posvar@mestodobruska.cz
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1. ÚVOD
Město Dobruška (dále jen „zadavatel“) připravuje realizaci projektu „Předcházení vzniku odpadů
pomocí bezplatného zapůjčování kompostérů občanům města“ (dále jen „projekt“).
Na realizaci projektu získal zadavatel dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.
Zadavatel si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na zpracování veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky:

Dodávka kompostérů pro projekt
„Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování kompostérů
občanům města“
2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem této zakázky malého rozsahu III. kategorie je dodávka kompostérů pro projekt
„Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování kompostérů občanům města“,
podpořený z OP Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady, a to:
400 ks domovních kompostérů – typ A
120 ks domovních kompostérů – typ B




Technické požadavky na jednotlivé typy :
Objem (l) min. – max.
Počet otvorů – plnění
Počet otvorů – odebírání
2
Plocha základny (m )
Volné dno
Materiál
Barva

Typ A
720 – 900
min. 1
min. 1
max. 1
ANO
Plast vhodný pro celoroční
venkovní užití.
zelená, černá, tmavě šedá

Typ B
350 - 400
min. 1
min. 1
max. 0,7
ANO
Plast vhodný pro celoroční
venkovní užití.
zelená, černá, tmavě šedá

Jedná se o zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel se
při jejím zadávání řídí platnou verzí dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce
podpory v OP ŽP.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 810 000,- Kč bez DPH.
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4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE:
K tomu, aby byla nabídka uchazeče hodnocena, požaduje zadavatel, aby uchazeč prokázal splnění
kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu:
a)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) - j) zákona

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) - j) zákona prokazuje
dodavatel čestným prohlášením, jehož vzor v elektronické podobě tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
b)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením:
b.1
b.2

výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle
zvláštních předpisů,
oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina popř. jiný doklad opravňující
k podnikání).

Výpis z obchodního rejstříku a čestná prohlášení nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dodavatelé mohou prokázat kvalifikaci rovněž certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (§ 134) nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125), který není starší
než 3 měsíce.
Doklady, jimiž je dle výše uvedených ustanovení prokazováno splnění kvalifikace, se předkládají
v prosté kopii.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky zakázky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzoru Kupní smlouvy,
která tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění zakázky, ve které budou zahrnuty veškeré
náklady dodavatele na plnění této zakázky, a to včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena
bude cenou nejvýše přípustnou a musí pokrývat veškeré náklady na plnění zakázky.
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH
a cenu celkem včetně DPH.
Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v Krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy.
Uchazeč zároveň vyplní v Příloze č. 1 Kupní smlouvy cenovou kalkulaci dodávky.
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Za soulad nabídkové ceny s vymezeným požadovaným množstvím dodávek a souvisejících služeb je
odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě
jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odstavec
3 zákona.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávek dojde
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle
sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce, v tomto členění:
•

Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (elektronická verze tvoří přílohu č. 1 této výzvy)

•

Návrh kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce musí bezvýhradně odpovídat vzoru
kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy, včetně její přílohy. Ve vzorové kupní smlouvě a
její příloze uchazeč pouze doplní požadované údaje a takto doplněný a podepsaný návrh
smlouvy předloží jako součást své nabídky. Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou
oprávněnou jednat a podepisovat jménem uchazeče či za uchazeče. Plná moc osoby zmocněné
k jednání za uchazeče či její úředně ověřená kopie musí být součástí nabídky. Uchazečem
předložený návrh kupní smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat
veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a ostatním částem nabídky
uchazeče.

•

Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče dle čl. 4 této výzvy.

•

Prohlášení o vázanosti nabídky, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat a
podepisovat jménem uchazeče či za uchazeče. Plná moc osoby zmocněné k jednání za uchazeče či
její úředně ověřená kopie musí být součástí nabídky.
Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit
nabídku z výběrového řízení.
Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídky budou podány v uzavřené obálce opatřené razítkem uchazeče a viditelně označené tímto
nápisem:
NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka – Dodávka kompostérů pro projekt „Předcházení
vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování kompostérů občanům města“
Na obálce musí být adresa, na niž je možné vrátit nabídku doručenou po lhůtě pro podávání nabídek.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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Podmínky pro podání nabídek:
a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku,
b) v případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, nabídka musí být členěna shodně
s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi
účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona.
Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy
kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka
společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či kurýrem
nejpozději v den a hodinu odevzdání nabídky na níže uvedenou adresu.

8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK, TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S
NABÍDKAMI
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. 3. 2011 v 11:00 hodin.
Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu Dobruška, nám. F. L. Věka 32, Dobruška,
a to každý pracovní den (PO, ST od 8.00 do 17.00 hod., ÚT, ČT od 8.00 do 15.00 hod., PÁ od 8.00
do 13.30 hod.) či doporučenou poštou na adresu zadavatele:
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška,
a to tak, aby nabídka byla doručena zadavateli ve výše uvedené lhůtě.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
Otevírání obálek se uskuteční dne 30. 3. 2011 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Dobruška, ul. Poddomí 643, 2. NP, č. místnosti 301, přístupné z nám. F. L. Věka budovou Městského
úřadu čp. 11.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče, který se chce zúčastnit otevírání
obálek s nabídkami, je povinen prokázat svou totožnost, předložit oprávnění jednat jménem či za
uchazeče a stvrdit svou účast podpisem na prezenční listině.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY
Podané nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
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10. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI
(ZADÁVACÍ LHŮTA)
Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se
rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.

11. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Zadavatel tímto prohlašuje, že projekt „Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování
kompostérů občanům města“ je spolufinancován z OP Životní prostředí, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

12. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•

ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro
podávání nabídek,

•

odmítnout všechny předložené nabídky,

•

zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv až do podpisu smlouvy,

•

vyloučit uchazeče z výběrového řízení při nesplnění jakékoli podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách či při podání neúplné nabídky.

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady si nesou zájemci sami.
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13. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 3. kategorie
Celkem 10 stran A4 požadavků zadavatele na zpracování a obsah nabídky. Zadavatel
poskytuje tuto výzvu jak v tištěné, tak elektronické podobě.
2. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě v elektronické podobě.
3.

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních
předpokladů
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě v elektronické podobě.

4. Příloha č. 3 - Prohlášení dodavatele o vázanosti nabídkou
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě v elektronické podobě.
5. Příloha č. 4 - Kupní smlouva
Zadavatel poskytuje tento dokument v předepsané podobě v elektronické podobě.

V Dobrušce dne 16. 3. 2011

za Město Dobruška
Bc. Petr Tojnar
starosta

9
/

