
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Náázev zákáá zky: „Nákláádááníá s odpády v mikroregionu Kostelecko“ 

Verřejnáá  zákáá zká dle prředmeřtu: Verřejnáá  zákáá zká ná dodáávky 

Verřejnáá  zákáá zká dle limitu: Zákáá zká máleáho rozsáhu 

Prředpokláádánáá  hodnotá verřejneá  zákáá zky bez DPH: 1 026 000,- Kcř 

Táto zákáá zká bude fináncovááná z Fondu soudrzřnosti EU á náá rodníách verřejnyách 
zdrojuů . 

Zádávátel: 

Mikroregion Kostelecko

Adresá: Jákubskeá  náámeřstíá 138, 798 41 Kostelec ná Háneá

IČČ : 75062461

DIČČ : Neníá pláá tcem DPH

ČČ íáslo uá cřtu:

Jednájíácíá: Jármilá Stáwáritschováá , prředsedkyneř

Telefon:                                          + 420 582 381 127

E-máil:                                             

                                                                                mikroregionkostelecko@seznám.cz  

   

Poveřrřenáá  osobá:

ENVIPARTNER, s.r.o.

Adresá: Víádenř skáá  55, 639 00 Brno

IČČ : 28358589

DIČČ : ČZ28358589 

Kontáktníá osobá pro vyábeřroveá  rř íázeníá: JUDr. Rádomíár Sálvet

Telefon: + 420 604 479 431 

E-máil: sálvet@envipártner.cz  

mailto:%20mestysbobrova@razdva.cz


1. Prředmeřtem verřejneá  zákáá zky je dodáávká 29 ks náádob ná trříádeřnyá  odpád.

Čelkem se jednáá  o porříázeníá: 

Kontejner ná Multicár – bioodpád o objemu min. 4,8 m3 – 10 ks

Kontejner ná bioodpád (o objemu min. 20 m3) vcř. síáteř  ná kontejner – 2 ks

Kontejner ná objemnyá  odpád (o objemu min. 20 m3) vcř. síáteř  ná kontejner – 2 ks

Kontejner ná objemnyá  odpád (o objemu min. 15 m3) vcř. síáteř  ná kontejner – 2 ks

Kontejner ná pápíár (o objemu min. 20 m3) vcř. síáteř  ná kontejner – 1 ks

Kontejner ná plást (o objemu min. 20 m3) vcř. síáteř  ná kontejner – 1 ks

Kontejner ná bioodpád o objemu min. 1100 l – 7 ks

Kontejner (válníák) ná objemnyá  odpád o objemu min. 4,8 m3 – 4 ks

Podrobnáá  specifikáce dodáávek je uvedená v prříáloze cř. 5 Technickáá  specifikáce. Rozdeř leníá 
dodáávky dle jednotlivyách obcíá je uvedeno v Zádáávácíá dokumentáci. 

Klásifikáce prředmeřtu verřejneá  zákáá zky:

2. O  záslááníá  kompletníá  zádáávácíá  dokumentáce  je  mozřno  pozřáádát  osobu  poveřrřenou

cřinnostmi zádávátele ná emáiloveá  ádrese: sálvet@envipártner.cz., tel. 604 479 431. 

3. Míásto á lhuů tá pro podááníá nábíádek:

  

á) Nábíádky mohou byá t podáány osobneř  v uá rředníá hodiny obecníáho uá rřádu obce Pteníá

(Po á St:  8-12,  13-17 hod.)  nebo doporucřenou posřtou  ná ádresu  Obec Ptení,

Ptení 36, PSČ 798 43 ve lhuů teř  pro podááníá nábíádek. 

b) Lhuů tá pro podááníá nábíádek koncříá dne 13.9. 2019 v 9 hod. 

c) Otevíárááníá  obáá lek  se  uskutecřníá  dne  13.  9.  2019  v  9  hod. ná  ádrese  síádlá

zádávátele.

Název CPV

Kontejnery a nádoby na odpad a
odpadky

34928480-6



4. Pozřádávky ná kválifikáci:

Ucházecř je povinen nejpozdeř ji do lhuů ty stánoveneá  pro podááníá nábíádek prokáá zát svoji

kválifikáci  dle  záákoná  cř.  134/2016  Sb.,  o  zádáávááníá  verřejnyách  zákáá zek  (dáá le  jen

„záákon“). Splneřníám kválifikáce se rozumíá:  

á) splneřníá záákládníá zpuů sobilosti podle § 74 záákoná  

b) splneřníá profesníá zpuů sobilosti podle § 77 záákoná  

c) splneřníá technickeá  kválifikáce podle § 79 záákoná 

Podrobnáá  specifikáce pozřádávkuů  ná kválifikáci je uvedená v zádáávácíá dokumentáci. 

5. Zpuů sob hodnoceníá nábíádek podle hodnotíácíách kriteáriíá: 

Nábíádky  budou  hodnoceny  podle  jejich  ekonomickeá  vyáhodnosti.  Zádávátel  bude

jejich ekonomickou vyáhodnost hodnotit podle nejnizřsř íá nábíádkoveá  ceny v Kcř bez DPH.

Jáko  nejvyáhodneř jsř íá  nábíádká  bude  vybrááná  nábíádká  s nejnizřsř íá  nábíádkovou  cenou.

Vááhá kriteáriá cřiníá  100 %. Prři  hodnoceníá  nábíádkoveá  ceny je rozhodnáá  jejíá  vyásře bez

dáneř  z prřidáneá  hodnoty. 

Zádávátel neprřipousřtíá váriántníá nábíádky. 

6. Nábíádky musíá byá t podáány v cřeskeám jázyce. Blizřsř íá uá dáje nutneá  pro zprácovááníá nábíádky

obsáhuje zádáávácíá dokumentáce. 

7. Nejednáá  se o zádáávácíá rř íázeníá dle záákoná o zádáávááníá verřejnyách zákáá zek cř. 134/2016

Sb.    

V Kostelci ná Háneá  dne 29.8.2019

      

Jármilá Stáwáritschováá

prředsedkyneř  mikroregionu

Kostelecko
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