ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na zakaá zku maléá ho rozsahu na dodaá vky, zadaá vanou v souladu sé Zaá vaznyá mi
pokyny pro zž adatélé a prž íájémcé podpory Opéracž níáho program ZŽ ivotníá prostrž édíá

Naá zév zakaá zky:

„Nakládání s odpady v mikroregionu Kostelecko“
Régistracž níá cž íáslo projéktu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009693

Zadavatél zakaá zky:
Mikroregion Kostelecko
Adrésa:

Jakubskéá naá méž stíá 138, 798 41 Kostéléc na Hanéá

ICŽ :

75062461

DICŽ :

Néníá plaá tcém DPH

CŽ íáslo uá cž tu:
Jédnajíácíá:

Jarmila Stawaritschovaá , prž édsédkynéž

Téléfon:

+ 420 582 381 127

E-mail:
mikrorégionkostélécko@séznam.cz

OBSAH

PREAMBULE.........................................................................................................................................2
1.

INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY....................................................................2

2.

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE........................................................................................................3

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY..................................................................................................3

4.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.......................................................................5

5.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY................................................................5

6.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY...........................................................................................5

7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY..............................................................................................................5

8.

KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY.............................................................................6

9.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY...................................................6

10.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE........................................................................7

11.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST......................................................................................................7

12.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST.......................................................................................................8

13.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE.....................................................................................................9

14.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY..................................................................................9

15.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH

16.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE..........................................................................11

17.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.................................................................................................11

18.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK....................................11

19.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK..............................................................................11

20.

OSTATNÍ INFORMACE...........................................................................................................12

21.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.................................................................................12

1

KRITÉRIÍ.............................10

PREAMBULE
Tato zadaá vacíá dokuméntacé jé vypracovaá na jako podklad pro podaá níá nabíádék v raá mci
vyá béž rovéá ho rž íázéníá na vérž éjnou zakaá zku maléá ho rozsahu na dodaá vky, zadaá vanou mimo
rézž im zaá kona cž . 134/2016 Sb., o zadaá vaá níá vérž éjnyá ch zakaá zkaá ch (daá lé jén „zaá kon“)
a v souladu s Pravidly pro zž adatélé a prž íájémcé podpory v Opéracž níám programu ZŽ ivotníá
prostrž édíá (daá lé jén „OPZŽ P“). Pokud sé v téxtu vyskytné odkaz na zaá kon, jédnaá sé pouzé
o podpuů rnéá pouzž itíá konkréá tníáho ustanovéníá zaá kona. Podrobnosti k prž édméž tu plnéž níá
vérž éjnéá zakaá zky jsou uvédény v prž íálohaá ch zadaá vacíá dokuméntacé.
Podaá níám nabíádky v zadaá vacíám rž ízá éníá prž ijíámaá uchazécž plnéž a béz vyá hrad zadaá vacíá
podmíánky, vcž étnéž vsž éch prž íáloh a prž íápadnyá ch dodatkuů k též mto zadaá vacíám podmíánkaá m.
Pokud uchazécž néposkytné vcž as vsž échny pozž adovanéá informacé a dokuméntaci, nébo
pokud jého nabíádka nébudé v kazž déá m ohlédu odpovíádat zadaá vacíám podmíánkaá m, muů zž é to
míát za duů slédék vyrž azéníá nabíádky a naá slédnéá vyloucž éníá uchazécž é zé zadaá vacíáho rž ízá éníá.
V uá vahu nélzé vzíát zž aádnou vyá hradu uchazécž é k zadaá vacíám podmíánkaá m obsazž énou v jého
nabíádcé, jakaá koliv vyá hrada znaménaá okamzž itéá vyrž azéníá nabíádky a vyloucž éníá uchazécž é.
Uchazécž uům nénaá lézž íá naá hrada naá kladuů spojényá ch s prž íápravou nabíádky.
Réalizacé prž édméž tnéá vérž éjnéá zakaá zky jé podmíánéž na zíáskaá níám podpory z OPZŽ P, tzn.,
pokud nébudé poskytnuta podpora, vyhrazujé si zadavatél praá vo zrusž it zadaá vacíá rž íázéníá,
prž íápadnéž odstoupit od smlouvy.

1. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatél:
Mikroregion Kostelecko
Adrésa:

Jakubskéá naá méž stíá 138, 798 41 Kostéléc na Hanéá

ICŽ :

75062461

DICŽ :

Néníá plaá tcém DPH

CŽ íáslo uá cž tu:
Jédnajíácíá:

Jarmila Stawaritschovaá , prž édsédkynéž

Téléfon:

+ 420 582 381 127

E-mail:
mikrorégionkostélécko@séznam.cz
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2. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE
Zadavatél sé rozhodl néchat sé zastoupit prž i vyá konu praá v a povinnostíá souviséjíácíách
s vyá béž rovyá m rž íázéníám povéž ržénou osobou.

Povéž ržénaá osoba:
ENVIPARTNER, s.r.o.
Adrésa:

Víádénž skaá 55, 639 00 Brno

ICŽ :

28358589

DICŽ :

CZ28358589

Kontaktníá osoba pro vyá béž rovéá rž ízá éníá: JUDr. Radomíár Salvét
Téléfon:

+ 420 604 479 431

E-mail:

salvét@énvipartnér.cz

Povéž ržénaá osoba prž ijíámaá vésž kérou koréspondénci (naprž. zž aádosti o vysvéž tléníá) na adrésé
svéá ho síádla. Povéž ržénaá osoba jé daá lé opraá vnéž na zasíálat uchazécž uům vysvéž tléníá, doplnéž níá
nébo zméž nu zadaá vacíá dokuméntacé atd. Dalsž íá informacé lzé zíáskat u kontaktníá osoby
povéž ržénéá osoby. Povéž ržénaá osoba zadavatélé nésmíá cž init praá vníá jédnaá níá a uá kony dlé ust.
§ 43 odst. 2 zaá kona.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.

Prž édméž tém vérž éjnéá zakaá zky jé dodaá vka 29 ks naá dob na trž íádéž nyá odpad.
Célkém sé jédnaá o porž íázéníá:
Kontéjnér na Multicar – bioodpad o objému min. 4,8 m3 – 10 ks
Kontéjnér na bioodpad (o objému min. 20 m3) vcž . síátéž na kontéjnér – 2 ks
Kontéjnér na objémnyá odpad (o objému min. 20 m3) vcž . síátéž na kontéjnér – 2 ks
Kontéjnér na objémnyá odpad (o objému min. 15 m3) vcž . síátéž na kontéjnér – 2 ks
Kontéjnér na papíár (o objému min. 20 m3) vcž . síátéž na kontéjnér – 1 ks
Kontéjnér na plast (o objému min. 20 m3) vcž . síátéž na kontéjnér – 1 ks
Kontéjnér na bioodpad o objému min. 1100 l – 7 ks
Kontéjnér (valníák) na objémnyá odpad o objému min. 4,8 m3 – 4 ks

Podrobnaá spécifikacé dodaá vék jé uvédéna v prž íálozé cž . 5 Téchnickaá spécifikacé.
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Rozdéž léníá dodaá vky dlé jédnotlivyá ch obcíá:
Obec
BíloviceLutotín

Čelechovice
na Hané

Hluchov

Pěnčín

Ptení

Stařechovice

Zdětín

Celkem

Kontejner na
Multicar –
bioodpad 4,8 m3

2

-

-

-

6

-

2

10

Kontejner na
bioodpad (20 m3)
vč. sítě na
kontejner

-

-

-

-

-

2

-

2

Kontejner na
objemný odpad (20
m3) vč. sítě na
kontejner

2

-

-

-

-

-

-

2

Kontejner na
objemný odpad (15
m3) vč. sítě na
kontejner

-

-

1

-

-

-

1

2

Kontejner na papír
(20 m3) vč. sítě na
kontejner

1

-

-

-

-

-

1

Kontejner na plast
(20 m3) vč. sítě na
kontejner

1

-

-

-

-

-

1

Kontejner na
bioodpad 1100 l

2

-

-

3

-

-

2

7

Kontejner (valník)
na objemný odpad
4,8 m3

-

4

-

-

-

-

4

Celkem

8

4

1

6

2

5

29
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4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikacé prž édméž tu vérž éjnéá zakaá zky:
Název

CPV

Kontejnery a nádoby na odpad a
odpadky

34928480-6

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Prž édpoklaá danaá hodnota vérž éjnéá zakaá zky jé 1 026 000,- Kcž béz DPH.

6. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Prž édpoklaá danyá térmíán zahaá jéníá doby plnéž níá zakaá zky: listopad 2019
Prž édpoklaá danyá térmíán ukoncž éníá plnéž níá zakaá zky: brž ézén 2020
Térmíán zahaá jéníá plnéž níá vérž éjnéá zakaá zky jé podmíánéž n rž aádnyá m ukoncž éníám zadaá vacíáho
rž íázéníá a podépsaá níám prž íáslusž néá smlouvy o díálo sé zadavatélém. S ohlédém na skutécž nost,
zž é vérž éjnaá zakaá zka maá byá t financovaá na z podpory OPZŽ P, o jéjíázž poskytnutíá zadavatél
pozž aádal, jé térmíán zahaá jéníá plnéž níá vaá zaá n na rozhodnutíá poskytovatélé podpory, prž icž émzž
k zahaá jéníá plnéž níá vérž éjnéá zakaá zky nédojdé drž ívá é, nézž zadavatél obdrzž íá kladnéá vyjaá drž éníá
o poskytnutíá podpory.
Míástém plnéž níá vérž éjnéá zakaá zky jsou obcé mikrorégionu Kostélécko.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatél jako soucž aást zadaá vacíá dokuméntacé prž édklaá daá obchodníá podmíánky. Obchodníá
podmíánky stanovénéá pro vérž éjnou zakaá zku jsou vymézény vé forméž naá vrhu kupníá
smlouvy dlé ust. § 2079 a naá sl. zaá kona cž . 89/2012 Sb., obcž anskyá zaá koníák. Uchazécž do
obchodníách podmíánék doplníá uá dajé nézbytnéá pro vznik naá vrhu smlouvy (zéjméá na vlastníá
idéntifikaci a nabíádkovou cénu a poprž íápadéž dalsž íá uá dajé) a takto doplnéž néá obchodníá
podmíánky prž édlozž íá jako svuů j naá vrh smlouvy.
Obchodníá podmíánky vymézujíá budoucíá raá méc smluvníáho vztahu. Nabíádka uchazécž é musíá
réspéktovat stanovénéá obchodníá podmíánky a v zž aádnéá cž aásti nésmíá obsahovat ustanovéníá,
ktéréá by bylo v rozporu s obchodníámi podmíánkami a ktéréá by znévyá hodnž ovalo
zadavatélé. Uchazécž i nésmíá obchodníá podmíánky méž nit cž i jakkoliv doplnž ovat.
V prž íápadéž , zž é uchazécž vyplníá, zméž níá cž i jinak upravíá naá vrh kupníá smlouvy, nézž jak jé
umozž néž no zadavatélém, budé nabíádka uchazécž é vyrž azéna a uchazécž budé vyloucž én
z dalsž íá uá cž asti v zadaá vacíám rž íázéníá.
Naá vrh kupníá smlouvy musíá byá t zé strany uchazécž é o vérž éjnou zakaá zku podépsaá n
statutaá rníám orgaá ném nébo osobou k tomu statutaá rníám orgaá ném zmocnéž nou v souladu
sé zpuů sobém jédnaá níá jméá ném uchazécž é. Originaá l cž i uá rž édnéž ovéž ržénaá kopié zmocnéž níá musíá
byá t v takovéá m prž íápadéž soucž aástíá naá vrhu smlouvy o díálo uchazécž é o vérž éjnou zakaá zku.
Prž édlozž éníá népodépsanéá ho naá vrhu kupníá smlouvy, poprž íápadéž néprž édlozž éníá zmocnéž níá
dlé prž édchozíá véž ty néníá prž édlozž éníám rž aádnéá ho naá vrhu pozž adovanéá smlouvy a nabíádka
uchazécž é jé v takovéá m prž íápadéž néuá plnaá .

8. KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
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Dodaá vka musíá splnž ovat podmíánky zadaá vacíá dokuméntacé a jéjíách prž íáloh. Musíá byá t
v souladu s prž íáslusž nyá mi, platnyá mi normami a s obécnéž zaá vaznyá mi praá vníámi prž édpisy.
Jédnaá sé zéjméá na o:
a) cž éskéá téchnickéá normy prž éjíámajíácíá évropskéá normy nébo jinéá naá rodníá téchnickéá
normy prž éjíámajíácíá évropskéá normy,
b) évropskaá téchnickaá schvaá léníá,
c) obécnéá téchnickéá spécifikacé stanovénéá v souladu s postupém uznanyá m
cž lénskyá mi staá ty Evropskéá unié a uvérž éjnéž néá v UÚ rž édníám véž stníáku Evropskéá unié,
d) mézinaá rodníá normy, nébo
é) jinéá typy téchnickyá ch dokuméntuů nézž normy, vydanéá évropskyá mi normalizacž níámi
orgaá ny.

9. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabíádkovaá céna budé uvédéna v cž éskéá méž néž (Kcž ).
Prž ékrocž éníá nabíádkovéá cény jé mozž néá pouzé za prž édpokladu, zž é v pruů béž hu réalizacé
dodaá vky dojdé ké zméž naá m sazéb danéž z prž idanéá hodnoty. V takovéá m prž íápadéž budé
nabíádkovaá céna upravéna podlé sazéb danéž z prž idanéá hodnoty platnyá ch v dobéž vzniku
zdanitélnéá ho plnéž níá.
Nabíádkovaá céna musíá byá t zpracovaá na jako céna maximaá lníá, platnaá po célou dobu
dodaá vky azž do uá plnéá ho zaplacéníá. Nabíádkovaá céna zahrnujé vésž kéréá nutnéá naá klady,
jéjichzž vynalozž éníá uchazécž i prž édpoklaá dajíá prž i plnéž níá vérž éjnéá zakaá zky, a to vcž étnéž
dopravy, pojisž též níá prž i transportu, zasž koléníá apod.
Zadavatél jako soucž aást zadaá vacíá dokuméntacé prž édklaá daá polozž kovyá rozpocž ét. Nabíádkovaá
céna budé zpracovaá na v souladu s tíámto rozpocž tém podlé soupisu dodaá vék a sluzž éb.
Océnéž nyá polozž kovyá rozpocž ét budé soucž aástíá nabíádky a budé vé shodnéá podobéž a
strukturž é uá dajuů jakou poskytl zadavatél uchazécž uům.
Nabíádkovaá céna budé uvédéna v cž lénéž níá:
 Célkovaá céna béz DPH
 DPH
 Célkovaá céna s DPH

10.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Uchazécž jé povinén néjpozdéž ji do lhuů ty stanovénéá pro podaá níá nabíádék prokaá zat svoji
kvalifikaci. Splnéž níám kvalifikacé sé rozumíá:
a) splnéž níá zaá kladníá zpuů sobilosti podlé § 74 zaá kona;
b) splnéž níá profésníách zpuů sobilosti podlé § 77 zaá kona;
6

c) splnéž níá téchnickéá kvalifikacé podlé § 79 zaá kona.
V prž íápadéž spolécž néá uá cž asti dodavatéluů prokazujé zaá kladníá zpuů sobilost a profésníá
zpuů sobilost podlé § 77 odst. 1 zaá kona kazž dyá dodavatél samostatnéž .
Dodavatél muů zž é prokaá zat urcž itou cž aást téchnickéá kvalifikacé nébo profésníá zpuů sobilosti
s vyá jimkou kritéá ria § 77 odst. 1 pozž adovanéá zadavatélém prostrž édnictvíám jinyá ch osob.
Dodavatél jé v takovéá m prž íápadéž povinén zadavatéli prž édlozž it doklady uvédénéá v § 83
zaá kona.
Dodavatéléá rovnéž zž mohou prokazovat splnéž níá zaá kladníá a profésníá zpuů sobilost vyá pisém
zé séznamu kvalifikovanyá ch dodavatéluů dlé § 226 a naá sl. zaá kona, ktéryá nésmíá byá t starsž íá
nézž 3 méž síácé k poslédníámu dni, ké ktéréá mu maá byá t prokaá zaá na zaá kladníá zpuů sobilost nébo
profésníá zpuů sobilost.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 zákona.

11.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Uchazécž , sé ktéryá m maá byá t uzavrž éna smlouva, jé povinén prokaá zat splnéž níá zaá kladníá
zpuů sobilosti v souladu s § 74 zákona.
Zpuů sobilyá m néníá dodavatél, ktéryá :
a) byl v zémi svéá ho síádla v poslédníách 5 létéch prž éd zahaá jéníám zadaá vacíáho rž íázéníá
pravomocnéž odsouzén pro tréstnyá cž in uvédényá v prž íálozé cž . 3 k tomuto zaá konu
nébo obdobnyá tréstnyá cž in podlé praá vníáho rž aádu zéméž síádla dodavatélé;
k zahlazényá m odsouzéníám sé néprž ihlíázžíá,
b) maá v CŽ éskéá républicé nébo v zémi svéá ho síádla v évidénci daníá zachycén splatnyá
danž ovyá nédoplaték,
c) maá v CŽ éskéá républicé nébo v zémi svéá ho síádla splatnyá nédoplaték na pojistnéá m
nébo na pénaá lé na vérž éjnéá zdravotníá pojisž též níá,
d) maá v CŽ éskéá républicé nébo v zémi svéá ho síádla splatnyá nédoplaték na pojistnéá m
nébo na pénaá lé na sociaá lníá zabézpécž éníá a prž ísá péž vku na staá tníá politiku
zaméž stnanosti,
é) jé v likvidaci, proti néž muzž bylo vydaá no rozhodnutíá o uá padku, vuů cž i néž muzž byla
narž ízá éna nucénaá spraá va podlé jinéá ho praá vníáho prž édpisu nébo v obdobnéá situaci
podlé praá vníáho rž aádu zéméž síádla dodavatélé.
Jé-li dodavatélém praá vnickaá osoba, musíá podmíánku podlé odstavcé píásm. a) splnž ovat tato
praá vnickaá osoba a zaá rovénž kazž dyá cž lén statutaá rníáho orgaá nu. Jé-li cž léném statutaá rníáho
7

orgaá nu dodavatélé praá vnickaá osoba, musíá podmíánku podlé odstavcé píásm. a) splnž ovat
tato praá vnickaá osoba, kazž dyá cž lén statutaá rníáho orgaá nu téá to praá vnickéá osoby a osoba
zastupujíácíá tuto praá vnickou osobu v statutaá rníám orgaá nu dodavatélé.
Dodavatéléá prokazujíá splnéž níá zaá kladníá zpuů sobilosti formou cž éstnéá ho prohlaá sž éníá.
Z obsahu cž éstnéá ho prohlaá sžéníá musíá byá t zrž éjméá , zž é dodavatél splnž ujé zaá kladníá
zpuů sobilost.
CŽ éstnéá prohlaá sž éníá musíá byá t podépsaá no opraá vnéž nou osobou/osobami jédnat jméá ném cž i
za dodavatélé a nésmíá byá t k poslédníámu dni, ké ktéréá mu maá byá t prokaá zaá no splnéž níá
kvalifikacé, starsž íá 3 méž síácuů .

12.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Způsob prokázání splnění profesních způsobilosti
Zadavatél pozž adujé splnéž níá profésníá zpuů sobilosti v souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2 píásm.
a) zaá kona, tzn., zž é pozž adavky splnž ujé dodavatél, ktéryá prž édlozž íá:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jinyá praá vníá
prž édpis zaá pis do takovéá évidéncé vyzž adujé.
2. doklad o oprávnění k podnikání podlé zvlaá sž tníách praá vníách prž édpisuů v rozsahu
odpovíádajíácíám prž édméž tu vérž éjnéá zakaá zky.
Doklady prokazujíácíá profésníá zpuů sobilost podlé § 77 odst. 1 (vyá pis z obchodníáho
réjstrž íáku nébo jinéá obdobnéá évidéncé) musíá prokazovat splnéž níá pozž adovanéá ho kritéá ria
zpuů sobilosti néjpozdéž ji v dobéž 3 méž síácuů prž édé dném podaá níá nabíádky.

Doklady prokazujíácíá profésníá zpuů sobilost prž édlozž íá dodavatél v kopiích nebo formou
čestného prohlášení nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 zákona.

13.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Rozsah, způsob a minimální úroveň prokázání splnění kritérií technické
kvalifikace
Zadavatél pozž adujé k prokaá zaá níá kritéá riíá téchnickéá kvalifikacé v souladu § 79 zákona
v naá slédujíácíám rozsahu:

-

dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona prž édlozž éníá podrobnéá ho téchnickéá ho popisu
dodaá vanéá ho zbozž íá (vsž éch naá dob a kontéjnéruů , ktéréá jsou prž édméž tém dodaá vky) v
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cž éskéá m jazycé, zé ktéréá ho budé patrno, zž é splnž ujé spécifikaci pozž adovanou
zadavatélém uvédénou v zadaá vacíá dokuméntaci, zéjméá na paramétry, ktéréá budou
v souladu s vyuzž itíám prž édméž tu vérž éjnéá zakaá zky. K podrobnéá mu popisu budou
rovnéž zž prž ilozž ény fotografié zbozž íá.
Doklady prokazujíácíá téchnickou kvalifikaci prž édlozž íá dodavatél v kopiích nebo formou
čestného prohlášení nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 zákona.

14.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Pod pojmém nabíádka sé rozumíá naá vrh smlouvy prž édlozž ényá uchazécž ém, vcž étnéž
dokuméntuů a dokladuů pozž adovanyá ch zadavatélém v zadaá vacíách podmíánkaá ch. Uchazécž
prž édlozž íá podépsanyá naá vrh smlouvy o díálo. Soucž aástíá nabíádky jsou i doklady a informacé
prokazujíácíá splnéž níá kvalifikacé. Nabíádka a vésž kéréá ostatníá doklady a uá dajé budou
uvédény v cž éskéá m jazycé v píásémnéá forméž a nabíádka budé podépsaá na osobou
opraá vnéž nou za uchazécž é jédnat a podépisovat podlé vyá pisu z Obchodníáho réjstrž íáku,
poprž íápadéž statutaá rníám orgaá ném zmocnéž nou osobou, jéjíázž plnaá moc musíá byá t soucž aástíá
nabíádky. Zadavatél néprž ipousž tíá variantníá nabíádky.
Nabíádka uchazécž é muů zž é byá t podaá na buď v jédnom svazku, nébo v samostatnyá ch
oddéž lényá ch slohaá ch, alé vzž dy píásémnéž a v jédnéá uzavrž énéá obaá lcé oznacž énéá naá zvém
vérž éjnéá zakaá zky, na ktéréá musíá byá t uvédéna adrésa uchazécž é. Nabíádka budé prž édlozž éna
ve dvou vyhotoveních, s oznacž éníám „Originál“ a „Kopie“, obéž vyhotovéníá budou
obsahovat rž aádnéž podépsanou nabíádku na CD nosiči vcž étnéž rozpocž tu. Obaá lka budé
oznacž éna naá pisém:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Naklaá daá níá s odpady v mikrorégionu Kostélécko

Nabíádka musíá obsahovat:
a) vyplnéž nyá formulaá rž "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahujíácíá idéntifikacž níá uá dajé
uchazécž é, opatrž ényá razíátkém a podpisém opraá vnéž néá osoby (osob) uchazécž é
v souladu sé zpuů sobém podépisovaá níá uvédényá m vé vyá pisé z Obchodníáho réjstrž íáku
nébo zaá stupcém zmocnéž nyá m k tomuto uá konu podlé praá vníách prž édpisuů (plnaá moc
pak musíá byá t soucž aástíá nabíádky, ulozž énaá za krycíám listém nabíádky),
b) naá vrh smlouvy musíá byá t podépsaá n osobou opraá vnéž nou za uchazécž é jédnat
a podépisovat v souladu sé zpuů sobém podépisovaá níá uvédényá m vé vyá pisé
z Obchodníáho réjstrž íáku, poprž íápadéž zmocnéž ncém uchazécž é a opatrž én otiském
razíátka,
c) cž éstnéá prohlaá sž éníá, z jéhozž obsahu budé zrž éjméá , zž é dodavatél splnž ujé zaá kladníá
zpuů sobilost,
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d) doklady prokazujíácíá splnéž níá profésníá zpuů sobilost,
é) doklady prokazujíácíá splnéž níá téchnickou kvalifikaci,
f) vyplnéž nyá polozž kovyá rozpocž ét.

15.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH
KRITÉRIÍ
Podanéá nabíádky budou hodnocény podlé jéjich ékonomickéá vyá hodnosti. Zadavatél budé
ékonomickou vyá hodnost nabíádék hodnotit podlé néjnizž sžíá nabíádkovéá cény v Kcž béz DPH.
Prž i hodnocéníá nabíádkovéá cény jé rozhodnaá jéjíá vyá sžé v Kcž béz DPH, ktéraá budé uvédéna
v kupníá smlouvéž . Jako néjvyá hodnéž jsž íá nabíádka budé vybraá na nabíádka s néjnizž sžíá
nabíádkovou cénou. Hodnocéníá budé probíáhat v souladu s § 114 zaá kona.

16.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadaá vacíá dokuméntaci tvorž íá souhrn uá dajuů a dokuméntuů nézbytnyá ch pro zpracovaá níá
nabíádky. Soucž aástíá zadaá vacíá dokuméntacé jsou:
a) krycíá list nabíádky,
b) prohlaá sžéníá o splnéž níá zaá kladníá zpuů sobilosti,
c) obchodníá podmíánky formou naá vrhu kupníá smlouvy,
d) polozž kovyá rozpocž ét,
é) téchnickaá spécifikacé.

17.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlíádka míásta plnéž níá néníá plaá novaá na.

18.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ
NABÍDEK
a) Nabíádky mohou byá t podaá ny osobnéž v uá rž édníá hodiny obécníáho uá rž adu obcé Pténíá
(Po a St: 8-12, 13-17 hod.) nébo doporucž énou posž tou na adrésu Obec Ptení,
Ptení 36, PSČ 798 43 vé lhuů též pro podaá níá nabíádék.
b) Lhuů ta pro podaá níá nabíádék koncž íá dné 13.9. 2019 v 9 hod.
c) Otévíáraá níá obaá lék sé uskutécž níá dné 13.9. 2019 v 9 hod. na adrésé síádla zadavatélé.
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19.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatél jé opraá vnéž n pozž adovat po zadavatéli píásémnéž vysvéž tléníá zadaá vacíách
podmíánék. Píásémnaá zž aádost musíá byá t zadavatéli dorucž éna néjpozdéž ji 4 pracovníá dny prž éd
uplynutíám lhuů ty pro podaá níá nabíádék. Vysvéž tléníá zadaá vacíách podmíánék muů zž é zadavatél
poskytnout i béz prž édchozíá zž aádosti.
Zadavatél nébo povéž ržénaá osoba odésž lé vysvéž tléníá zadaá vacíách podmíánék, prž íápadnéž
souviséjíácíá dokuménty, néjpozdéž ji do 2 pracovníách dnuů po dorucž éníá zž aádosti.
Vysvéž tléníá zadaá vacíách podmíánék, vcž étnéž prž ésnéá ho znéž níá pozž adavku, odésž lé zadavatél
soucž asnéž vsž ém uá cž astníákuů m vyá béž rovéá ho rž íázéníá, ktéréá vyzval, nébo uvérž éjníá vysvéž tléníá
zadaá vacíách podmíánék vcž étnéž prž ésnéá ho znéž níá zž aádosti stéjnyá m zpuů sobém, jakyá m uvérž éjnil
oznaá méníá o zahaá jéníá vyá béž rovéá ho rž íázéníá.
Zadaá vacíá podmíánky obsazž énéá v zadaá vacíá dokuméntaci muů zž é zadavatél zméž nit nébo
doplnit prž éd uplynutíám lhuů ty pro podaá níá nabíádék. Zméž na nébo doplnéž níá zadaá vacíá
dokuméntacé musíá byá t uvérž éjnéž na nébo oznaá ména dodavatéluů m stéjnyá m zpuů sobém jako
zadaá vacíá podmíánka, ktéraá byla zméž néž na nébo doplnéž na.

20.






OSTATNÍ INFORMACE

Dodavatél muů zž é podat v zadaá vacíám rž ízá éníá pouzé jédnu nabíádku.
Zadavatél si vyhrazujé praá vo zméž nit, prž íáp. uprž ésnit zadaá vacíá podmíánky.
Uchazécž i némajíá praá vo na uá hradu naá kladuů spojényá ch s uá cž astíá v zadaá vacíám rž íázéníá.
Zadavatél jé opraá vnéž n zrusž it vyá béž rovéá rž ízá éníá béz udaá níá duů voduů .
Zadavatél si vyhrazujé uvérž éjnit oznaá méníá o vyá béž ru néjvhodnéž jsž íá nabíádky na svéá
éléktronickéá uá rž édníá déscé.

21.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Prž íáloha cž . 1 – Krycíá list nabíádky
Prž íáloha cž . 2 - Prohlaá sž éníá o splnéž níá zaá kladníá zpuů sobilosti
Prž íáloha cž . 3 – Obchodníá podmíánky formou naá vrhu kupníá smlouvy
Prž íáloha cž . 4 – Polozž kovyá rozpocž ét
Prž íáloha cž . 5 - Téchnickaá spécifikacé

V Kostélci na Hanéá dné 29.8.2019
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