
 

Projekt bude spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 
(programové období 2007 – 2013) 

 
 

Výzva k podání nabídek  
(Zadávací dokumentace) 

 

K zakázce malého rozsahu 2. kategorie na dodávky zadávané podle 
„Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon). 

 
 

 
Název zakázky: 

 

Nákup kontejnerů a kompostérů pro město 
Kasejovice 

 

1. Identifikace zadavatele 
 
Název zadavatele Město Kasejovice 
Adresa:      Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice 
IČ:      00256731  
DIČ:      CZ00256731   
Osoba zastupující zadavatele:    Ing. Marie Čápová, starostka 
Kontaktní osoba:    Ing. Ľubica Kotoučková 

Telefon:     (+420) 604 209 222 

Email:      lubica.kotouckova@seznam.cz 

 

 

2. Informace o předmětu veřejné zakázky 
 
Zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na každou 
JEDNOTLIVOU ČÁST zvlášť či na VÍCE části veřejné zakázky najednou, tzn. uchazeč podá POUZE 
JEDNU NABÍDKU, která bude obsahovat LIBOVOLNÝ POČET ČÁSTÍ. 
 
Každá část veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně. 
 
Specifikace 1. části předmětu veřejné zakázky 
Předmětem 1. části veřejné zakázky je nákup 120 ks kompostéru s objemem 1100l. 
Jsou stanoveny minimální technické požadavky na výkon a funkci tohoto vybavení, zadavatel umožňuje 
použití kvalitativně a technicky obdobného řešení. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené 
technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. Bližší specifikace dodávky jsou uvedeny v příloze č. 
2 ZD – Technická specifikace nabídky pro část 1. 
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Specifikace 2. části předmětu veřejné zakázky 
Předmětem 2. části veřejné zakázky je nákup 2 ks vanových kontejnerů se střechou. 
Jsou stanoveny minimální technické požadavky na výkon a funkci tohoto vybavení, zadavatel umožňuje 
použití kvalitativně a technicky obdobného řešení. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené 

technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. Bližší specifikace dodávky jsou uvedeny v příloze č. 
2 ZD – Technická specifikace nabídky pro část 2. 
 
 
Specifikace 3. části předmětu veřejné zakázky 
Předmětem 3. části veřejné zakázky je nákup drtící lopaty s adaptérem a drapákové vidle. 
Jsou stanoveny minimální technické požadavky na výkon a funkci tohoto vybavení, zadavatel umožňuje 
použití kvalitativně a technicky obdobného řešení. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené 
technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. Bližší specifikace dodávky jsou uvedeny v příloze č. 
2 ZD – Technická specifikace nabídky pro část 3. 
 
        
Veškeré dodávané zboží musí být nové. 
 
 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 

 Část 1.        420.000 Kč bez DPH 
 Část 2.          100.000 Kč bez DPH 
 Část 3.         412.000 Kč bez DPH 

 
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je ve všech jejich částech společně: 932.000 Kč 
bez DPH 
 
 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.  
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní Profesní kvalifikační předpoklady. 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel: 
- předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve kterých je uchazeč zapsán 
(doložením prosté fotokopie) 
- předložením dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenské 
oprávnění s předmětem podnikání – doložením prosté fotokopie 

 
 

5. Termíny plnění 
 
Zahájení plnění veřejné zakázky: po podpisu smlouvy 
Předpokládaný termín dokončení dodávky: do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

 

6. Způsob a forma zpracování nabídky 
 
Nabídka se předkládá kompletní, vyhotovená v českém jazyce, v písemné formě, ve dvou vyhotoveních.  
(1 x originál a 1 x kopie). 
 
Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude zpracována v následujícím členění: 

- Celková cena zakázky bez DPH 
- Samostatně DPH 
- Celková cena zakázky včetně DPH.  
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Cena bude konečná a platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti 
potřebné pro řádné splnění předmětu zakázky, jako jsou doprava, smontování a seznámení zadavatele 
v místě předání a ostatní výdaje uchazeče.  
 
Požadavky na zpracování nabídky: 

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce 
- Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uchazeče uvést v omyl 
- Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu 

z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být 
součástí nabídky uchazeče  

 

Členění nabídky: 
1. Vyplněný krycí list nabídky, který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 1 ZD. Pro každou část bude 
vyplněn samostatný krycí list.  

2. Návrh kupní smlouvy (příloha č. 3 ZD) který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče a musí být v souladu s článkem 14 této ZD. Pro každou část bude vyplněna 
samostatná kupní smlouva.  
Přílohy ke kupní smlouvě: 
příloha č. 1 – Cenová specifikace předmětu dodávky 
příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu dodávky (tato příloha musí být zpracována dle 
Technické specifikace – přílohy č. 2 ZD). Všechny parametry uvedené v Technické specifikaci (příloha 
č. 2 ZD) musí být uchazečem dodrženy, proto v příloze č. 2. Návrhu kupní smlouvy musí být všechny 
tyto základní parametry uvedeny. 

3. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady  
4. Technická část nabídky zhotovitele + Fotodokumentace dodávaného zboží 
 

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou. Dále 
zadavatel doporučuje, aby nabídka byla svázána či jinak zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy 
včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 
 
 

7. Lhůta a místo pro podání nabídky 
 

Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené „Výběrové řízení – Nákup kontejnerů a 
kompostérů pro město Kasejovice - NEOTVÍRAT“, adresou zadavatele, a adresou uchazeče, na niž je 
možné zaslat oznámení o výsledku výběrového řízení. 
 
V případě podání nabídky na část č. 1 – označte obálku „Výběrové řízení část 1“ 
V případě podání nabídky na část č. 2 – označte obálku „Výběrové řízení část 2“ 

V případě podání nabídky na část č. 3 – označte obálku „Výběrové řízení část 3“ 
 
V případě podání nabídky na více částí, označte na obálku všechny částí, do kterých je nabídka podávaná. 
 
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučenou poštou nebo 
osobním podáním na adresu zadavatele – Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice a to 
nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 4. 8. 2015 do 10,00 hod. 

 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanované lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky 
zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 
 
 

8. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek 
 

Dne 4. 8. 2015 v 10:00 hod. na adrese Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice. 
Otevíraní obálek mají nárok se účastnit zástupci uchazečů, na základě zmocnění. 
Jednání hodnotící komise má právo se účastnit zástupce poskytovatele dotace. 
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9. Údaje o způsobu hodnocení nabídek 
 
Hodnotící komise bude hodnotit nabídky uchazečů, kteří splní veškeré kvalifikační předpoklady uchazeče a 
zadávací podmínky. Komise vyhodnotí jako vítěznou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou 

cenu bez DPH (základní hodnotící kritérium). Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez 
daně z přidané hodnoty a zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
Předmětem hodnocení všech částí veřejné zakázky bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky 
v Kč bez DPH pro každou její část zvlášť.  
Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek pro každou část zvlášť. Jako 
nejvýhodnější nabídka u každé z části veřejné zakázky bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou.  
 
 
Zadavatel si v případě pochybností vymiňuje právo požádat o předvedení zboží s parametry 
uvedenými v nabídce dodavatelem! 
 
 

10.  Informace o výsledku řízení 
 
Uchazeči budou o výsledku informování písemně. 
 
 

11.  Variantní nabídky 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 

12.  Subdodavatelé 
 
Uchazeč v nabídce uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. 
Pokud nabídka nebude obsahovat žádnou informaci o subdodavatelích, bude na uchazeče nahlíženo tak, že 
dodá celou zakázku bez pomocí subdodavatelů. 
 
 

13. Závaznost nabídky 
 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, je stanovena na 90 kalendářních dnů. 
 
 

14. Platební a obchodní podmínky 
 
Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 3 ZD – Návrh kupní 
smlouvy. Tento návrh kupní smlouvy je pro uchazeče závazný, dodavatel pouze doplní své identifikační 
údaje, výši nabídkové ceny, termíny a obdobné nevyplněné údaje. K Návrhu kupní smlouvy uchazeč 
připojí přílohu č. 1 - Cenovou specifikaci předmětu dodávky a přílohu č. 2 - Technickou specifikaci 
předmětu dodávky. Pro každou část je nutné vyplnit samostatný návrh kupní smlouvy. 
Kupní smlouva a přílohy musí být podepsány oprávněnou osobou dodavatele. 
 
 

15.  Zadavatel si vyhrazuje právo 
 
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže 
- Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení 
- Prodávající je povinný respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP ČR 
v rámci Operačního programu životní prostředí a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti 
propagace projektu a zpracování podkladu pro administraci projektu v rámci OPŽP  
- Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení 
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- Zadavatel si vymiňuje možnost zrušení zadávacího řízení nebo odstoupení, popř. výpověď smlouvy, bez 
sankcí pro případ, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP. 
 
 

16.  Dodatečné informace a dotazy k výběrovému řízení 
 
- Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva/zadávací dokumentace a její přílohy. 
- Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadání. 
- Doplňující a upřesňující dotazy k případným nejasnostem ve výběrovém řízení pro přípravu nabídky je 
možné poslat na kontaktní osobu (písemně, e-mailem) a musí být zadavateli adresována nejpozději 5 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
- Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání obdržené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne 
dodavateli dodatečné informace a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. Tyto dodatečné 
informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k 
podání nabídky vyzváni. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kasejovicích dne 20. 7. 2015     ………………………………………….. 

Ing. Marie Čápová, starostka 
Zástupce zadavatele 
 
 

 
 
Přílohy ZD:  Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 
  Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace nabídky pro část 1, část 2 a část 3 
  Příloha č. 3 ZD - Návrh kupní smlouvy 


