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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A
PROKÁZÁNÍ SPLNENÍ KVALIFIKACE
Predmet zakázky:

"Porízení kompostéru pro efektivní nakládaní
s biologickým odpadem v obcích Pacetluky a Borenovice"
Druh zakázky:

Dodávky

Predpokládaná hodnota verejné zakázky bez DPH:

368.000,- Kc

Druh zadávacího rízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie - Výberové rízení
zadávané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a príjemce podpory
v OPŽP
Tato verejná zakázka bude financována z prostredku Operacního programu
Životní prostredí (strukturální fondy EU) a zadavatele.

Zadavatel zakázky:
Obec Pacetluky
Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
IC: 00287571
Statutární zástupce: Ladislav Darebník, starosta

Osoba poverená výkonem zadavatelských cinností:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Trída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IC: 45659176
Statutární zástupce: RNDr. Otakar Prudil, reditel

1. Predmetem verejné zakázky je porízení kompostéru (172 ks) pro zajištení separace
biologického odpadu v obcích Pacetluky a Borenovice. Realizace zakázky probehne dle
podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvorí její nedílnou
prílohu.
2. Kompletní zadávací dokumentace je odeslána potenciálním dodavatelum soucasne s touto
výzvou. O zadávací dokumentaci je možné rovnež požádat kontaktní osobu uvedenou
v bodu 4 této výzvy.
3. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v ceském jazyce.
4. Kontaktní osoba pro výberové rízení je Mgr. Ondrej Micuda, tel.: +420603 171 857, email: vereine-zakazkv@rravm.cz.
5. Místo a lhuta pro podání nabídek
a)
b)

Místem pro podání nabídek je adresa sídla osoby poverené výkonem
zadavatelských cinností (Trída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín).
Lhuta pro podání nabídek koncí dne 08.09.2014 v 9:00 hodin.

c)

Nabídky mohou být podány osobne nebo doporucenou poštou. Pri
osobním predání je nutno nabídku odevzdat v Regionální rozvojové
agenture Východní Moravy, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00.

d)

Zadavatel neotevre obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhuty
pro podání nabídek.

e)

Otevírání obálek se uskutecní bezprostredne po ukoncení lhuty pro
podání nabídek v sídle osoby poverené výkonem zadavatelských
cinností. Otevírání obálek bude neverejné.

7. Požadavky na kvalifikaci
Uchazec je povinen nejpozdeji do lhuty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splnením kvalifikace se rozumí:
a)
b)
c)
d)

splnení základních kvalifikacních predpokladu;
splnení profesních kvalifikacních predpokladu;
predložení cestného prohlášení o své ekonomické a financní zpusobilosti splnit
verejnou zakázku;
splnení technických kvalifikacních predpokladu.

Podrobná specifikace požadavku na kvalifikaci, vcetne vzorových dokumentu je uvedena
v zadávací dokumentaci.
8. Zpusob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
8.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání verejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
8.2. Pri hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše uvedená bez dane z pridané hodnoty.
8.3. Poradí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Pred stanovením poradí úspešnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny
podle §77 zákona.

9. Vyhrazená práva zadavatele:
9.1. Zadavatel je oprávnen výberové
možnost zrušení zadávacího rízení na
podpora v rámci OPŽP poskytnuta.
dodavatelum vuci zadavateli jakýkoliv

rízení kdykoliv zrušít. Zadavatel si ponechává
dodavatele zejména pro prípad, že na akci nebude
Pokud zadavatel zruší zadávací rízení, nevzniká
nárok.

9.2. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladu spojených s úcastí na souteži.

10. Tato verejná zakázka není zadávána podle zákona c. 137/2006 Sb. o verejných zakázkách,
v platném znenÍ.
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V Pacetlukách dne 22. 08. 2014
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Ladislav Darebník, starosta, V.r.

