
   

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

na zakaá zku maléáho rozsahu na dodaávky, zadaávanou v souladu sé Zaávaznyámi
pokyny pro zžadatélé a pržíájémcé podpory Opéracžníáho program ZŽ ivotníá prostržédíá

 

Naázév zakaá zky:

„Nakládání s odpady v mikroregionu Kostelecko“ 

Régistracžníá cžíáslo projéktu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009693

Zadavatél zakaá zky:

Mikroregion Kostelecko

Adrésa: Jakubskéá  naáméžstíá 138, 798 41 Kostéléc na Hanéá

ICŽ : 75062461

DICŽ : Néníá plaá tcém DPH

CŽ íáslo uá cžtu:

Jédnajíácíá: Jarmila Stawaritschovaá , pržédsédkynéž

Téléfon:                                          + 420 582 381 127

E-mail:                                             

                                                                                mikrorégionkostélécko@séznam.cz  

  

mailto:%20mestysbobrova@razdva.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     KRITÉRIÍ.............................10

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



PREAMBULE 

Tato zadaávacíá  dokuméntacé jé vypracovaána jako podklad pro podaáníá  nabíádék v raámci
vyábéžrovéáho ržíázéníá  na véržéjnou zakaá zku maléáho rozsahu na dodaávky, zadaávanou mimo
rézž im  zaákona  cž. 134/2016  Sb.,  o  zadaávaáníá  véržéjnyách  zakaázkaá ch  (daá lé  jén  „zaákon“)
a v souladu s Pravidly pro zžadatélé a pržíájémcé podpory v Opéracžníám programu ZŽ ivotníá
prostržédíá (daá lé jén „OPZŽ P“). Pokud sé v téxtu vyskytné odkaz na zaákon, jédnaá  sé pouzé 
o  podpuů rnéá  pouzž itíá  konkréátníáho  ustanovéníá  zaákona. Podrobnosti  k pržédméžtu  plnéžníá
véržéjnéá  zakaá zky jsou uvédény v pržíálohaá ch zadaávacíá dokuméntacé. 

Podaáníám  nabíádky  v  zadaávacíám  ržíázéníá  pržijíámaá  uchazécž  plnéž  a béz  vyáhrad  zadaávacíá
podmíánky,  vcžétnéž  vsžéch pržíáloh a pržíápadnyách dodatkuů  k téžmto zadaávacíám podmíánkaám.
Pokud uchazécž  néposkytné vcžas  vsžéchny pozžadovanéá  informacé a dokuméntaci,  nébo
pokud jého nabíádka nébudé v kazždéám ohlédu odpovíádat zadaávacíám podmíánkaám, muů zžé to
míát  za duů slédék vyržazéníá  nabíádky a naáslédnéá  vyloucžéníá  uchazécžé zé zadaávacíáho ržíázéníá.
V uá vahu nélzé vzíát zžaádnou vyáhradu uchazécžé k zadaávacíám podmíánkaám obsazžénou v jého
nabíádcé, jakaákoliv vyáhrada znaménaá  okamzž itéá  vyržazéníá  nabíádky a vyloucžéníá  uchazécžé.
Uchazécžuů m nénaá lézž íá naáhrada naákladuů  spojényách s pržíápravou nabíádky. 

Réalizacé  pržédméžtnéá  véržéjnéá  zakaázky  jé  podmíánéžna  zíáskaáníám  podpory  z  OPZŽ P,  tzn.,
pokud nébudé poskytnuta podpora, vyhrazujé si zadavatél praávo zrusžit zadaávacíá rž íázéníá,
pržíápadnéž  odstoupit od smlouvy. 
  

1. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatél: 

Mikroregion Kostelecko

Adrésa: Jakubskéá  naáméžstíá 138, 798 41 Kostéléc na Hanéá

ICŽ : 75062461

DICŽ : Néníá plaá tcém DPH

CŽ íáslo uá cžtu:

Jédnajíácíá: Jarmila Stawaritschovaá , pržédsédkynéž

Téléfon:                                          + 420 582 381 127

E-mail:                                             

                                                                                mikrorégionkostélécko@séznam.cz  
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2. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE 

Zadavatél  sé  rozhodl  néchat  sé  zastoupit  prži  vyákonu praáv  a  povinnostíá  souviséjíácíách
s vyábéžrovyám ržíázéníám povéžržénou osobou.  

Povéžržénaá  osoba:

ENVIPARTNER, s.r.o.

Adrésa: Víádénž skaá  55, 639 00 Brno

ICŽ : 28358589

DICŽ : CZ28358589 

Kontaktníá osoba pro vyábéžrovéá  rž íázéníá: JUDr. Radomíár Salvét

Téléfon: + 420 604 479 431 

E-mail: salvét@énvipartnér.cz  

Povéžržénaá  osoba pržijíámaá  vésžkérou koréspondénci (naprž. zžaádosti o vysvéžtléníá) na adrésé
svéáho síádla. Povéžržénaá  osoba jé daá lé opraávnéžna zasíálat uchazécžuů m vysvéžtléníá,  doplnéžníá
nébo zméžnu zadaávacíá  dokuméntacé atd.  Dalsž íá  informacé lzé zíáskat u kontaktníá  osoby
povéžržénéá  osoby. Povéžržénaá  osoba zadavatélé nésmíá cžinit praávníá jédnaáníá a uá kony dlé ust. 
§ 43 odst. 2 zaákona.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Pržédméžtém véržéjnéá  zakaá zky jé dodaávka 29 ks naádob na tržíádéžnyá  odpad.

Célkém sé jédnaá  o poržíázéníá: 

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 dodaávék jé uvédéna v pržíálozé cž. 5 Téchnickaá  spécifikacé.
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Rozdéž léníá dodaávky dlé jédnotlivyách obcíá:

Obec

Bílovice-
Lutotín

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 3 6 2 5 29

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikacé pržédméžtu véržéjnéá  zakaá zky:

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Pržédpoklaádanaá  hodnota véržéjnéá  zakaá zky jé 1 026 000,- Kcž béz DPH.  

6. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Pržédpoklaádanyá  térmíán zahaá jéníá doby plnéžníá zakaázky: listopad 2019 

Pržédpoklaádanyá  térmíán ukoncžéníá plnéžníá zakaá zky: bržézén 2020   

Térmíán  zahaá jéníá  plnéžníá  véržéjnéá  zakaázky  jé  podmíánéžn  ržaádnyám ukoncžéníám zadaávacíáho
ržíázéníá a podépsaáníám pržíáslusžnéá  smlouvy o díálo sé zadavatélém. S ohlédém na skutécžnost,
zžé  véržéjnaá  zakaázka maá  byá t  financovaána  z  podpory OPZŽ P,  o  jéjíázž  poskytnutíá  zadavatél
pozžaádal, jé térmíán zahaá jéníá plnéžníá vaá zaán na rozhodnutíá poskytovatélé podpory, pržicžémzž
k zahaá jéníá plnéžníá véržéjnéá  zakaá zky nédojdé držíávé, nézž  zadavatél obdrzž íá kladnéá  vyjaádržéníá 
o poskytnutíá podpory. 
Míástém plnéžníá véržéjnéá  zakaázky jsou obcé mikrorégionu Kostélécko. 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatél jako soucžaá st zadaávacíá dokuméntacé pržédklaádaá  obchodníá podmíánky. Obchodníá
podmíánky  stanovénéá  pro  véržéjnou  zakaá zku  jsou  vymézény  vé  forméž  naávrhu  kupníá
smlouvy dlé ust. § 2079 a naásl.  zaákona cž.  89/2012 Sb., obcžanskyá  zaákoníák. Uchazécž  do
obchodníách podmíánék doplníá uá dajé nézbytnéá  pro vznik naávrhu smlouvy (zéjméána vlastníá
idéntifikaci  a  nabíádkovou  cénu  a  popržíápadéž  dalsž íá  uá dajé)  a  takto  doplnéžnéá  obchodníá
podmíánky pržédlozž íá jako svuů j naávrh smlouvy. 

Obchodníá podmíánky vymézujíá budoucíá raáméc smluvníáho vztahu. Nabíádka uchazécžé musíá
réspéktovat stanovénéá  obchodníá podmíánky a v zžaádnéá  cžaá sti nésmíá obsahovat ustanovéníá,
ktéréá  by  bylo  v rozporu  s obchodníámi  podmíánkami  a  ktéréá  by  znévyáhodnž ovalo
zadavatélé. Uchazécži nésmíá obchodníá podmíánky méžnit cži jakkoliv doplnž ovat. 

V pržíápadéž ,  zžé  uchazécž  vyplníá,  zméžníá  cži  jinak  upravíá  naávrh  kupníá  smlouvy,  nézž  jak  jé
umozžnéžno  zadavatélém,  budé  nabíádka  uchazécžé  vyržazéna  a  uchazécž  budé  vyloucžén
z dalsž íá uá cžasti v zadaávacíám ržíázéníá. 

Naávrh  kupníá  smlouvy  musíá  byá t  zé  strany  uchazécžé  o  véržéjnou  zakaá zku  podépsaán
statutaá rníám orgaáném nébo osobou k tomu statutaá rníám orgaáném zmocnéžnou v souladu
sé zpuů sobém jédnaáníá jméáném uchazécžé. Originaá l cži uá ržédnéž  ovéžržénaá  kopié zmocnéžníá musíá
byá t v takovéám pržíápadéž  soucžaá stíá naávrhu smlouvy o díálo uchazécžé o véržéjnou zakaázku. 

Pržédlozžéníá  népodépsanéáho naávrhu kupníá  smlouvy,  popržíápadéž  népržédlozžéníá  zmocnéžníá
dlé pržédchozíá  véžty néníá  pržédlozžéníám ržaádnéáho naávrhu pozžadovanéá  smlouvy a nabíádka
uchazécžé jé v takovéám pržíápadéž  néuá plnaá .

8. KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
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Dodaávka  musíá  splnž ovat  podmíánky  zadaávacíá  dokuméntacé  a  jéjíách  pržíáloh.  Musíá  byá t
v souladu s pržíáslusžnyámi, platnyámi normami a s obécnéž  zaávaznyámi praávníámi pržédpisy. 

Jédnaá  sé zéjméána o:
a) cžéskéá  téchnickéá  normy pržéjíámajíácíá  évropskéá  normy nébo jinéá  naá rodníá  téchnickéá

normy pržéjíámajíácíá évropskéá  normy, 
b) évropskaá  téchnickaá  schvaá léníá, 
c) obécnéá  téchnickéá  spécifikacé  stanovénéá  v  souladu  s  postupém  uznanyám

cžlénskyámi staá ty Evropskéá  unié a uvéržéjnéžnéá  v UÚ ržédníám véžstníáku Evropskéá  unié, 
d) mézinaá rodníá normy, nébo 
é) jinéá  typy téchnickyách dokuméntuů  nézž  normy, vydanéá  évropskyámi normalizacžníámi

orgaány.

9. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabíádkovaá  céna budé uvédéna v cžéskéá  méžnéž  (Kcž). 

Pržékrocžéníá  nabíádkovéá  cény  jé  mozžnéá  pouzé  za  pržédpokladu,  zžé  v pruů béžhu  réalizacé
dodaávky  dojdé  ké  zméžnaám  sazéb  danéž  z pržidanéá  hodnoty.  V takovéám  pržíápadéž  budé
nabíádkovaá  céna upravéna podlé sazéb danéž  z pržidanéá  hodnoty platnyách v dobéž  vzniku
zdanitélnéáho plnéžníá. 

Nabíádkovaá  céna  musíá  byá t  zpracovaána  jako  céna  maximaá lníá,  platnaá  po  célou  dobu
dodaávky  azž  do  uá plnéáho  zaplacéníá.  Nabíádkovaá  céna  zahrnujé  vésžkéréá  nutnéá  naáklady,
jéjichzž  vynalozžéníá  uchazécži  pržédpoklaádajíá  prži  plnéžníá  véržéjnéá  zakaá zky,  a  to  vcžétnéž
dopravy, pojisžtéžníá prži transportu, zasžkoléníá apod.  

Zadavatél jako soucžaá st zadaávacíá dokuméntacé pržédklaádaá  polozžkovyá  rozpocžét. Nabíádkovaá
céna  budé  zpracovaána  v souladu s tíámto  rozpocžtém podlé  soupisu dodaávék  a  sluzžéb.
Océnéžnyá  polozžkovyá  rozpocžét  budé  soucžaá stíá  nabíádky  a  budé  vé  shodnéá  podobéž  a
strukturžé uá dajuů  jakou poskytl zadavatél uchazécžuů m.   

Nabíádkovaá  céna budé uvédéna v cžlénéžníá:
 Célkovaá  céna béz DPH 
 DPH 
 Célkovaá  céna s DPH

10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Uchazécž  jé povinén néjpozdéž ji  do lhuů ty stanovénéá  pro podaáníá  nabíádék prokaá zat svoji
kvalifikaci. Splnéžníám kvalifikacé sé rozumíá:

a) splnéžníá zaákladníá zpuů sobilosti podlé § 74 zaákona;
b) splnéžníá profésníách zpuů sobilosti podlé § 77 zaákona;
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c) splnéžníá téchnickéá  kvalifikacé podlé § 79 zaákona.

V pržíápadéž  spolécžnéá  uá cžasti  dodavatéluů  prokazujé  zaákladníá  zpuů sobilost  a  profésníá
zpuů sobilost podlé § 77 odst. 1 zaákona kazždyá  dodavatél samostatnéž .  

Dodavatél muů zžé prokaá zat urcžitou cžaá st téchnickéá  kvalifikacé nébo profésníá  zpuů sobilosti
s vyá jimkou kritéária § 77 odst. 1 pozžadovanéá  zadavatélém prostržédnictvíám jinyách osob.
Dodavatél jé v takovéám pržíápadéž  povinén zadavatéli  pržédlozž it  doklady uvédénéá  v § 83
zaákona.  

Dodavatéléá  rovnéžzž  mohou prokazovat splnéžníá  zaákladníá a profésníá  zpuů sobilost vyápisém
zé séznamu kvalifikovanyách dodavatéluů  dlé § 226 a naá sl. zaákona, ktéryá  nésmíá byá t starsž íá
nézž  3 méžsíácé k poslédníámu dni, ké ktéréámu maá  byá t prokaá zaána zaákladníá 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  ktéryám  maá  byá t  uzavržéna  smlouva,  jé  povinén prokaázat  splnéžníá  zaákladníá
zpuů sobilosti v souladu s § 74 zákona.  

Zpuů sobilyám néníá dodavatél, ktéryá :  

a) byl  v zémi svéáho síádla  v poslédníách 5 létéch pržéd zahaá jéníám zadaávacíáho ržíázéníá
pravomocnéž  odsouzén pro tréstnyá  cžin  uvédényá  v pržíálozé  cž.  3  k tomuto zaákonu
nébo  obdobnyá  tréstnyá  cžin  podlé  praávníáho  ržaádu  zéméž  síádla  dodavatélé;
k zahlazényám odsouzéníám sé népržihlíázž íá,   

b) maá  v CŽéskéá  républicé nébo v zémi svéáho síádla v évidénci daníá  zachycén splatnyá
danž ovyá  nédoplaték,  

c) maá  v CŽéskéá  républicé nébo v zémi svéáho síádla splatnyá  nédoplaték na pojistnéám
nébo na pénaá lé na véržéjnéá  zdravotníá pojisžtéžníá, 

d) maá  v CŽéskéá  républicé nébo v zémi svéáho síádla splatnyá  nédoplaték na pojistnéám
nébo  na  pénaá lé  na  sociaá lníá  zabézpécžéníá  a  pržíáspéžvku  na  staá tníá  politiku
zaméžstnanosti, 

é) jé v likvidaci,  proti  néžmuzž  bylo vydaáno rozhodnutíá  o uá padku, vuů cži  néžmuzž  byla
naržíázéna nucénaá  spraáva podlé jinéáho praávníáho pržédpisu nébo v obdobnéá  situaci
podlé praávníáho ržaádu zéméž  síádla dodavatélé.

Jé-li dodavatélém praávnickaá  osoba, musíá podmíánku podlé odstavcé píásm. a) splnž ovat tato
praávnickaá  osoba  a  zaá rovénž  kazždyá  cžlén  statutaá rníáho  orgaánu.  Jé-li  cžléném statutaá rníáho
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orgaánu dodavatélé praávnickaá  osoba, musíá  podmíánku podlé odstavcé píásm. a) splnž ovat
tato  praávnickaá  osoba,  kazždyá  cžlén  statutaá rníáho  orgaánu  téá to  praávnickéá  osoby  a  osoba
zastupujíácíá tuto praávnickou osobu v statutaá rníám orgaánu dodavatélé.    

Dodavatéléá  prokazujíá  splnéžníá  zaákladníá  zpuů sobilosti  formou  cžéstnéáho  prohlaá sžéníá.
Z obsahu  cžéstnéáho  prohlaá sžéníá  musíá  byá t  zržéjméá ,  zžé  dodavatél  splnž ujé  zaákladníá
zpuů sobilost.   

CŽéstnéá  prohlaá sžéníá musíá byá t podépsaáno opraávnéžnou osobou/osobami jédnat jméáném cži
za dodavatélé  a  nésmíá  byá t  k  poslédníámu dni,  ké  ktéréámu  maá  byá t  prokaá zaáno  splnéžníá
kvalifikacé, starsž íá 3 méžsíácuů .

12. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Způsob prokázání splnění profesních způsobilosti 
Zadavatél pozžadujé splnéžníá profésníá zpuů sobilosti v souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2 píásm.
a) zaákona, tzn., zžé pozžadavky splnž ujé dodavatél, ktéryá  pržédlozž íá:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jinyá  praávníá
pržédpis zaápis do takovéá  évidéncé vyzžadujé. 

2. doklad o  oprávnění k podnikání podlé zvlaá sžtníách praávníách pržédpisuů  v rozsahu
odpovíádajíácíám pržédméžtu véržéjnéá  zakaázky.  

Doklady  prokazujíácíá  profésníá  zpuů sobilost  podlé  §  77  odst.  1  (vyápis  z obchodníáho
réjstržíáku nébo jinéá  obdobnéá  évidéncé) musíá prokazovat splnéžníá pozžadovanéáho kritéária
zpuů sobilosti néjpozdéž ji v dobéž  3 méžsíácuů  pržédé dném podaáníá nabíádky.   

Doklady prokazujíácíá  profésníá  zpuů sobilost  pržédlozž 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  pozžadujé  k prokaá zaáníá  kritéáriíá  téchnickéá  kvalifikacé  v souladu  §  79  zákona
v naáslédujíácíám rozsahu:

- dle § 79 odst.  2 písm. e) zákona  pržédlozžéníá  podrobnéáho téchnickéáho popisu
dodaávanéáho zbozž íá (vsžéch naádob a kontéjnéruů , ktéréá  jsou pržédméžtém dodaávky) v
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cžéskéám  jazycé,  zé  ktéréáho  budé  patrno,  zžé  splnž ujé  spécifikaci  pozžadovanou
zadavatélém uvédénou v zadaávacíá dokuméntaci, zéjméána paramétry, ktéréá  budou
v souladu s vyuzž itíám pržédméžtu véržéjnéá  zakaá zky.  K podrobnéámu popisu budou
rovnéžzž  pržilozžény fotografié zbozž íá.

Doklady prokazujíácíá  téchnickou kvalifikaci pržédlozž 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  naávrh  smlouvy  pržédlozžényá  uchazécžém,  vcžétnéž
dokuméntuů  a dokladuů  pozžadovanyách  zadavatélém  v zadaávacíách  podmíánkaá ch.  Uchazécž
pržédlozž íá podépsanyá  naávrh smlouvy o díálo. Soucžaá stíá  nabíádky jsou i doklady a informacé
prokazujíácíá  splnéžníá  kvalifikacé.  Nabíádka  a vésžkéréá  ostatníá  doklady  a  uá dajé  budou
uvédény  v cžéskéám  jazycé  v píásémnéá  forméž  a  nabíádka  budé  podépsaána  osobou
opraávnéžnou  za  uchazécžé  jédnat  a podépisovat  podlé  vyápisu  z Obchodníáho  réjstržíáku,
popržíápadéž  statutaá rníám orgaáném zmocnéžnou osobou, jéjíázž  plnaá  moc musíá  byá t  soucžaá stíá
nabíádky. Zadavatél népržipousžtíá variantníá nabíádky. 

Nabíádka  uchazécžé  muů zžé  byá t  podaána  buď  v jédnom  svazku,  nébo  v samostatnyách
oddéž lényách  slohaá ch,  alé  vzždy  píásémnéž  a  v jédnéá  uzavržénéá  obaá lcé  oznacžénéá  naá zvém
véržéjnéá  zakaá zky, na ktéréá  musíá byá t uvédéna adrésa uchazécžé. Nabíádka budé pržédlozžéna
ve  dvou  vyhotoveních,  s oznacžéníám  „Originál“  a  „Kopie“,  obéž  vyhotovéníá  budou
obsahovat  ržaádnéž  podépsanou  nabíádku  na  CD  nosiči vcžétnéž  rozpocžtu.  Obaá lka  budé
oznacžéna naápisém:  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Naklaádaáníá s odpady v mikrorégionu Kostélécko

Nabíádka musíá obsahovat: 

a) vyplnéžnyá  formulaá rž  "KRYCÍ  LIST  NABÍDKY"  obsahujíácíá  idéntifikacžníá  uá dajé
uchazécžé, opatržényá  razíátkém  a  podpisém  opraávnéžnéá  osoby  (osob)  uchazécžé
v souladu sé zpuů sobém podépisovaáníá uvédényám vé vyápisé z Obchodníáho réjstržíáku
nébo zaá stupcém zmocnéžnyám k tomuto uá konu podlé praávníách pržédpisuů  (plnaá  moc
pak musíá byá t soucžaá stíá nabíádky, ulozžénaá  za krycíám listém nabíádky), 

b) naávrh  smlouvy  musíá  byá t  podépsaán  osobou  opraávnéžnou  za  uchazécžé  jédnat
a podépisovat  v souladu  sé  zpuů sobém  podépisovaáníá  uvédényám  vé  vyápisé
z Obchodníáho  réjstržíáku,  popržíápadéž  zmocnéžncém  uchazécžé  a  opatržén  otiském
razíátka, 

c) cžéstnéá  prohlaá sžéníá,  z jéhozž  obsahu  budé  zržéjméá ,  zžé  dodavatél  splnž ujé  zaákladníá
zpuů sobilost,  
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d) doklady prokazujíácíá splnéžníá profésníá zpuů sobilost, 
é) doklady prokazujíácíá splnéžníá téchnickou kvalifikaci, 
f) vyplnéžnyá  polozžkovyá  rozpocžét.  

15. ZPŮSOB  HODNOCENÍ  NABÍDEK  PODLE  HODNOTÍCÍCH
KRITÉRIÍ

Podanéá  nabíádky budou hodnocény podlé jéjich ékonomickéá  vyáhodnosti. Zadavatél budé
ékonomickou vyáhodnost nabíádék hodnotit podlé néjnizžsž íá nabíádkovéá  cény v Kcž béz DPH.

Prži hodnocéníá nabíádkovéá  cény jé rozhodnaá  jéjíá vyásžé v Kcž  béz DPH, ktéraá  budé uvédéna
v kupníá  smlouvéž .  Jako  néjvyáhodnéž jsž íá  nabíádka  budé  vybraána  nabíádka  s néjnizžsž íá
nabíádkovou cénou. Hodnocéníá budé probíáhat v souladu s § 114 zaákona.

16.  POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadaávacíá  dokuméntaci  tvoržíá  souhrn  uá dajuů  a  dokuméntuů  nézbytnyách  pro  zpracovaáníá

nabíádky. Soucžaá stíá zadaávacíá dokuméntacé jsou: 

a) krycíá list nabíádky,

b) prohlaá sžéníá o splnéžníá zaákladníá zpuů sobilosti,

c) obchodníá podmíánky formou naávrhu kupníá smlouvy,

d) polozžkovyá  rozpocžét, 

é) téchnickaá  spécifikacé.

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

Prohlíádka míásta plnéžníá néníá plaánovaána.  

18. LHŮTA  A  MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  NABÍDEK,  OTEVÍRÁNÍ
NABÍDEK 

a) Nabíádky mohou byá t podaány osobnéž  v uá ržédníá hodiny obécníáho uá ržadu obcé Pténíá
(Po a  St:  8-12,  13-17 hod.)  nébo  doporucžénou posžtou  na adrésu  Obec Ptení,
Ptení 36, PSČ 798 43 vé lhuů též  pro podaáníá nabíádék. 

b) Lhuů ta pro podaáníá nabíádék koncžíá dné 13.9. 2019 v 9 hod.  

c) Otévíáraáníá obaá lék sé uskutécžníá dné 13.9. 2019 v 9 hod. na adrésé síádla zadavatélé.
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19. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Dodavatél  jé  opraávnéžn  pozžadovat  po  zadavatéli  píásémnéž  vysvéžtléníá  zadaávacíách
podmíánék. Píásémnaá  zžaádost musíá byá t zadavatéli dorucžéna néjpozdéž ji 4 pracovníá dny pržéd
uplynutíám lhuů ty pro podaáníá  nabíádék. Vysvéž tléníá  zadaávacíách podmíánék muů zžé zadavatél
poskytnout i béz pržédchozíá zžaádosti.   

Zadavatél  nébo  povéžržénaá  osoba  odésžlé  vysvéž tléníá  zadaávacíách  podmíánék,  pržíápadnéž
souviséjíácíá dokuménty, néjpozdéž ji do 2 pracovníách dnuů  po dorucžéníá zžaádosti.  

Vysvéž tléníá  zadaávacíách  podmíánék,  vcžétnéž  pržésnéáho  znéžníá  pozžadavku,  odésžlé  zadavatél
soucžasnéž  vsžém uá cžastníákuů m vyábéžrovéáho ržíázéníá,  ktéréá  vyzval,  nébo uvéržéjníá  vysvéžtléníá
zadaávacíách podmíánék vcžétnéž  pržésnéáho znéžníá zžaádosti stéjnyám zpuů sobém, jakyám uvéržéjnil
oznaáméníá o zahaá jéníá vyábéžrovéáho ržíázéníá.
Zadaávacíá  podmíánky  obsazžénéá  v zadaávacíá  dokuméntaci  muů zžé  zadavatél  zméžnit  nébo
doplnit  pržéd  uplynutíám  lhuů ty  pro  podaáníá  nabíádék.  Zméžna  nébo  doplnéžníá  zadaávacíá
dokuméntacé musíá byá t uvéržéjnéžna nébo oznaáména dodavatéluů m stéjnyám zpuů sobém jako
zadaávacíá podmíánka, ktéraá  byla zméžnéžna nébo doplnéžna.     

20. OSTATNÍ INFORMACE 

 Dodavatél muů zžé podat v zadaávacíám ržíázéníá pouzé jédnu nabíádku.
 Zadavatél si vyhrazujé praávo zméžnit, pržíáp. upržésnit zadaávacíá podmíánky.
 Uchazécži némajíá praávo na uá hradu naákladuů  spojényách s uá cžastíá v zadaávacíám ržíázéníá.
 Zadavatél jé opraávnéžn zrusžit vyábéžrovéá  rž íázéníá béz udaáníá duů voduů . 
 Zadavatél  si  vyhrazujé  uvéržéjnit  oznaáméníá  o  vyábéžru néjvhodnéž jsž íá  nabíádky na svéá

éléktronickéá  uá ržédníá déscé.  

21. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Pržíáloha cž. 1 – Krycíá list nabíádky

Pržíáloha cž. 2 -  Prohlaá sžéníá o splnéžníá zaákladníá zpuů sobilosti

Pržíáloha cž. 3 – Obchodníá podmíánky formou naávrhu kupníá smlouvy

Pržíáloha cž. 4 – Polozžkovyá  rozpocžét

Pržíáloha cž. 5 -  Téchnickaá  spécifikacé

V Kostélci na Hanéá  dné 29.8.2019
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Jarmila Stawaritschovaá

pržédsédkynéž  mikrorégionu

Kostélécko
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