VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro
veřejnou zakázku:
„Obec Bystřec - svoz BRO“
- zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a zadávanou v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a s předpisem
Ministerstva pro místní rozvoj ,,Závazné postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013".

Název veřejné zakázky:
,,Obec Bystřec - svoz BRO“

Tato výzva plní zároveň úlohu zadávací dokumentace.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
www.opzp.cz

www.mzp.cz
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Zadavatel:

Obec Bystřec
Bystřec 182, 561 54 Bystřec
IČ: 00278599
DIČ: CZ 00278599
Statutární zástupce: Jan Votrubec - starosta obce
Kontaktní osoba: Jan Votrubec
Telefon: 724 148 116
e-mail : ou@bystrec.cz
(dál jen „Zadavatel“).

Právní charakter:

Zakázka malého rozsahu nespadající pod
aplikaci zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) a zadávaná v
souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP a s předpisem
Ministerstva pro místní rozvoj ,,Závazné
postupy
pro
zadávání
zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v programovém období
2007-2013".

Název veřejné zakázky:

Obec Bystřec - svoz BRO

CPV kódy:

34220000-5
kontejnery
34928480-6
a odpadky

Přívěsy, návěsy a mobilní
Kontejnery a nádoby na odpad

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné 897.200,- Kč
zakázky (v Kč bez DPH):
Datum vyhlášení veřejné zakázky:

16.9.2014

Lhůta pro podání nabídek:

3.10.2014 do 12:00 hod

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
www.opzp.cz
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Vymezení pojmů
ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Další používané pojmy pro účely Výběrového řízení Zadavatel vymezuje obdobně dle § 17
ZVZ.
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Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání valníku (nosiče kontejnerů), 3 kusů kontejnerů
o objemu 16 m3 a 2 kusů kontejnerů o objemu 6 m3. Předmět plnění veřejné zakázky musí
být nový, rok výroby 2014/2015.
Technická specifikace
Požadavek zadavatele
Valník-nosič kontejnerů
Celková hmotnost
Min.6 500 kg
Užitečné zatížení vozidla
Min. 5 000 kg
Celková délka podvozku
Max. 6.500 mm
Celková šířka podvozku
Max. 2.600 mm
Maximální rychlost
40 km/hod
Jednoduchá odpružená
ANO
náprava
Oj výškově stavitelná
ANO
Demontovatelný závěs
ANO
Demontovatelná oj
ANO
Tažné oko 50/40 mm –
ANO
možnost obou variant
Mechanická podpěra oje s
ANO
kolečkem
Horní nebo spodní závěs
ANO
traktoru
Přímé napojení na traktor
ANO
Úhel sklápění
Min. 45 stupňů
Automatická parkovací
ANO
brzda
Automatický zátěžový
ANO
regulátor brzd
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Jednohadicový nebo
dvouhadicový brzdový
systém
Rezervní kolo
Schránka na nářadí
Kloubový
hákový
mechanismus
Zinková úprava podvozku
Dvojitý rám
Natahovací výkon při
tlaku 170 barů
Ovládání 2 hydr.okruhy
napřímo do traktoru
Rozteč lyžin

Technická specifikace

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Min. 4 500 kg
ANO
1 060 mm

Požadavek zadavatele

Kontejnery 6 m3 vnitřní
rozměry
Délka
Šířka
Výška

3 800 mm
2 300 mm
700 mm

Kontejnery 16 m3 vnitřní
rozměry
Délka
Šířka
Výška
Ostatní specifikace
Natahovací hák

3 800 mm
2 300 mm
1 900 mm
6/16 m3
Ø 40, výška 1000 mm
dvoukřídlá vrata – dvojí zajištění
tříramenné panty 2x 3ks

Vzadu
Výbava
Bočnice

po celém obvodu háčky na plachtu
prolisovaná pro vyšší pevnost

Pojezdové válečky

čep 40 mm , zapuštěné mazničky kluzná pouzdra

Síla plechu boky
Síla plechu dno
Barva
Provedení

2mm
3mm
RAL 1016 lesk
průběžné sváry
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Zajištění nákladu
Označení

2

plachty na kontejnery
reflexní pásky 8 x

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 897.200,- Kč bez DPH.
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Místo a termín plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Termín plnění: nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy s dodavatelem.
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Kvalifikační předpoklady
4.1

Základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
Vymezení požadavku:
Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53 písm. a) až k).
Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením
čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení může být předloženo v originále či v
prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; je-li doklad podepsán
zmocněncem, doloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která
byla zmocněnci pro tento případ udělena.

4.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
Vymezení požadavku:
Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b).

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
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Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem:
Uchazeč dokládá kopii výpisu z obchodního rejstříku (prostá kopie), pokud je v něm
uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.
Dále uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být prostá kopie
výpisu ze živnostenského rejstříku.

4.3

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
Způsob prokázání splnění požadavku uchazečem:
Uchazeč předloží čestné prohlášení dle § 50, odst. 1, písm. c), zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
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Požadavky na Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
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Způsob zpracování a forma Nabídky

Nabídka musí být zpracována pouze v českém jazyce.
Zadavatel může poskytnout dodavateli jednu zálohovou platbu a to do výše maximálně 60%
z hodnoty veřejné zakázky. Bližší informace o zálohové platbě jsou uvedeny v Příloze č 1
Kupní smlouva, této výzvy.
Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky v členění:
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo podnikání:
Adresa pro doručování písemností:
IČO, bylo-li přiděleno:
DIČ, bylo-li přiděleno:
Jméno/funkce oprávněného zástupce:
Kontaktní osoba dodavatele s uvedením
telefonního, faxového a e-mailového spojení:
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH
Požadovaná záloha v % max. 60% z ceny
celkem bez DPH
Požadovaná záloha v KČ max. 60% z ceny
celkem bez DPH

Kč
Kč
%
Kč

Doporučené členění Nabídky
Zadavatel požaduje, aby Nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
Na titulní straně Nabídky bude uvedena adresa Zadavatele, název veřejné zakázky,
identifikační údaje dodavatele v souladu s § 17 písm. d) ZVZ.
Nabídka musí dále obsahovat následující části:
a)

Obsah Nabídky;

b)

Krycí list;

c)

Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů;

d)

Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

e)

Doklady k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;

f)

Součástí nabídky musí být rovněž doklady dle § 68 odst. 3:
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

g)

Vytištěnou, podepsanou a vyplněnou Kupní smlouvu, která je součástí této zadávací
dokumentace. Součástí Kupní smlouvy bude dodavatelem zpracovaná Příloha č. 1 –
Podrobná technická specifikace zakázky. Vyplněná Kupní smlouva bude přiložena na
nepřepisovatelném CD (kompaktním disku) opatřeném na lícové straně popisem
dodavatele.

h)

Vyplněnou a podepsanou Přílohu č 4 zadávací dokumentace – Kontrolní list technické
specifikace,

Pokud Nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu,
rozsahu a členění, bude posouzena jako neúplná Nabídka.

Doporučené formální požadavky na zpracování Nabídky
a) Nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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požadavky Zadavatele uvedenými v této výzvě a dále v souladu s ZVZ;
b)

Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu;

c)

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by
Zadavatele mohly uvést v omyl;

d)

Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj.
např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V
případě podání Nabídky i v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení,
musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak,
aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet;

e)

Všechny listy Originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu Nabídky
(např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani
listy Oddělovačů. Vkládá-li dodavatel do Nabídky jako její součást některý samostatný
celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně
odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady;

f)

Nabídku podá dodavatel v jedné, neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené zalepené
obálce či jiném obalu. Obálka či jiný obal bude označen názvem zakázky, nápisem
„Neotevírat“ a bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.

7

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídnuté ceny:
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 100%
Nejvýhodnější nabídku představuje nabídka s nejnižší cenou.
Další nabídkám budou přiřazena pořadí podle výše nabídnuté ceny, tj. čím nižší cena, tím
lepší v pořadí.
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Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy
uchazečům.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 3.10.2014 ve 12:00 hod.
Nabídku je možné podat osobně na adrese Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec v
pracovních dnech, a to pondělí a pátek od 9:00 do 15:00 hodin tak, aby byla doručena
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.
Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou
– za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik
převzetí nabídky zadavatelem.
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Termín, místo a postup otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 3.10.2014 v 16:00 hodin adrese Obec Bystřec, Bystřec
182, 561 54 Bystřec. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit zástupci dodavatelů, jejichž
Nabídky byly řádně doručeny do konce Lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet
zástupců každého dodavatele na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude od zástupců
dodavatelů vyžadovat předložení platné plné moci a výpisu z obchodního rejstříku
dodavatele, případně obdobné listiny prokazující složení statutárního orgánu dodavatele.
Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto
skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou
prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či
jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. Výše
uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii a nesmějí být
(kromě oficiálních průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů.
Komise pro otevírání obálek ustanovená v souladu se ZVZ bude postupovat při otevírání
obálek v souladu s ust. § 71 a násl. ZVZ. Obálky dodavatelů, kteří podali Nabídku ve Lhůtě,
budou otevírány v pořadí, v jakém došlo k jejich doručení zadavateli. Po otevření každé
obálky komise provede kontrolu úplnosti Nabídky. Po provedení kontroly každé nabídky
podle odstavce 9 sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 9; komise přítomným
uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně.
Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím
řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce.
Dodavatel je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo
případného zrušení zadávacího řízení.
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11

Ostatní

11.1 Způsob ukončení výběrového řízení
Výběrové řízení může být ukončeno:
Uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem;
Uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření
smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 82 odst. 3 ZVZ);
Zrušením výběrového řízení v souladu s ustanovením § 84 ZVZ.
11.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 5-ti pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem
dodavatelům, kteří byli vyzvání k předložení nabídky.
11.3 Lhůty pro podání námitek
Lhůta pro podání námitek je 5 dní od doručení informace o výsledku výběrového řízení, příp.
o vyloučení ze zadávacího řízení.

11.4 Práva Zadavatele
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Nevracet podané Nabídky;
Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatelé vynaloží na účast ve
výběrovém řízení v souladu s § 153 ZVZ.

Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č 1 Kupní smlouva
Příloha č 2 zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení § 53
Příloha č 3 zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení § 50 odst. 1 písm. c)
Příloha č 4 zadávací dokumentace – Kontrolní list technické specifikace
V Bystřec 16.9.2014

Vyvěšeno: 16.9.2014

…………………………….

Sejmuto:

3.10.2014

Jan Votrubec.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
www.opzp.cz
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