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Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zaháiení výběrového íízení- Výzva k
podání nabídek k realizaci projektu ,,Domácí kompostování Prostějov - venkov"

spočívající
v dodávce domácích kompostérů a kompostovacích sil

Svazek obcí Prostějov - venkov vás oslovuje jako možnéhododavatele výše
uvedené zakázky, dodávek technologického zaíízeníkompostování BRKO

projektu ,,Domácí kompostování Prostějov - venkov", ktený je spolufinancován EU,
a to Operačním programem Životní prostředí ČR.

Dodávkami

se rozumí realizace

aktivit souvisejících s naplněním parametrů

projektové žádosti a technické dokumentace předmětné investice.

í) Náplň

zakázky:

P ořízení tech no log ické ho vybaven

í:

domácí kompostéry a sila celkem 245 ks v členění:

a) 20 ks kompostovací silo o objemu min. 900 l, max.
b) 15 ks kompostér o objemu min. 500 l, max. 600l

c)
d)

Nejedná

950l

10 ks kompostér o objemu min. 700 l, max, 750l
200 ks kompostér o objemu min. 900 l, max. 950l

se o

zakázkách.

zadávací řízenídle zákona

č. 13712006 Sb., o

veřejných

2) ldentifikačníúdaje zadavatele:

Svazek obcí Prostějov - venkov
lČ 6965141B
Se sídlem Prostějovská 13, Bedihošt'
Místo realizace předmětu veřejné zakázky
Čehovice

- obce:

3) Název a popis předmětu zakázky:

Název zakázky:
,,Domácí kompostování Prostějov - venkov","

Bedihošť, Vrbátky, Biskupice,
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Popis předmětu zakázky

:

Pořízení kompostérů a kompostovacích siF výrobků nových, dosud nepoužitých,
schválených k provozování v ČR.

4) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
525 tis. Kč bez DPH
636 tis. Kč vč. DPH
5) Předpokládaná

Doba plnění: do

31

doba a místo plnění zakázky:

.10,2014

Místo pInění: obce svazku Bedihošť, Vrbátky, Biskupice, Čehovice
6) Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky: do 25.8. 2014 do 15.00 hodin

Místo pro podání nabídky:
Městys Kralice na Hané
Masarykovo náměstí 41
79B 12 Kralice na Hané

Forma nabídky bude listinná, pevně svázaná, doručená poštovnípřepravou cl
osobně do místa podání nabídky.
z) Údaje o hodnotících kritériícha metoda jejich hodnocení:
Základní a jediným hodnotícímkritériem je výše nabídkové ceny za celou zakázku,
to ceny bez DPH (váha 100 %),
8) Jazyk nabídky:

Nabídka můžebýt podána pouze v českémjazyce,
9) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

pavel kolář
Městys Kralice na Hané
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Masarykovo náměstí 41;
79B 12 Kralice na Hané
Tel.: +420 724 861 086
E-mail : starosta@kralicenah ane.cz
1

0) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadavatel nezpracovává samostatnou zadávací dokumentaci
tohoto oznámení.

-

tato tvoří Přílohu

11) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální, v členěnís DPH, DPH
a cena bez DPH, a to za celou zakázku dohromady, Cena bude zpracována
v korunách českých.
12) lnformace o právu dodavatele požádat o dodateČnéinformace:

Dodavatel (uchazeč) má právo požadovat dodatečnéinformace k Předmětu
zakázky, a to takové, které jsou nepřesné, nejasné či rozdílnéz dŮvodu jejich

vyjasnéní. Forma žádosti musí být písemná, adresovaná kontaktní osobě zadavatele
(Že i e-mailem). Termín pro žádost o dodatečnéinformace je stanoven tak, Že tato
musí býtzadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhŮtY Pro
podáni nabídek. Odpověd' bude rozeslána všem uchazeČŮm v termínu
do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti o dodatečnéinformace, a to elektronicky - emailem. Na dotazy obdrženépo stanovené lhůtě nebude brán zřetel. Dále bude
informace zveřejněna na www.pv-venkov.cz.
13) Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit navrženou obchodní smlouvu.

V Kralicích na Hané 5, B.2014
pavel kolář
statutární zástupce zadavatele

-

předseda svazku

lng. lvo Zatloukal
statutární zástupce zadavatele

-

místopředseda svazku
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Příloha - Zadávací dokumentace (podmínky):
K Oznámení o zahájení výběrového řízení-Yýzvy k podání nabídek -,,Domácí
kompostování Prostějov - venkov"

Požadovaná struktura nabídky (minimáIní):
1) Krycí list nabídky - originál listinné podoby;

2| lnformace

o dodavateli splnění kvalifikačníchpředpokladů

požadavky na dodavatele

2-a) Splnění základních kvalifikačních předpokIadů prokáže uchazeč předložením
čestnéhoprohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, které
je přílohou č, 2 této zadávací dokumentace (originál listinné podoby) a ktený dále
předloží:

2-aa| výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v nízapsán (kopie listinné podoby),
2-ab) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštníchprávních předpisů v
rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zelména doklad prokazující
příslušnéživnostenské oprávnění či licenci (kopie listinné podoby),

3) Podepsané Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

-

originály listinné podoby

4) Technický popis nabízených kompostérůa si! tak, aby bylo možno
ověřit, zda nabízenézaíízeníodpovídá požadavkůmzadavatele.

-

kopie listinné podoby

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální, v členěnís DPH, DPH
a cena bez DPH, a to jednak za celou zakázku dohromady. Cena bude zpracována
v korunách českých, a takto bude obsažena i v návrhu obchodní smlouvy.
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Úaale o hodnotících kritériícha metoda jejich hodnocení:
Základní a jediným hodnotícímkritériem je nejnižšínabídková cena, a to cena bez
DPH (váha 100 %), Hodnocení bude probíhat prostým seřazením nabídek od
nejnižšínabídkovéceny vzestupně.

otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne po ukončenípříjmu nabídek a bude neveřejné.

Požadované tech nické param elry zaíízenÍ.
Zařízení m us í spl ňovat tyto

m i n im

ální požadova né parametry:

1) kompostovací sila - 20 ks objem min 900 max 950
Technické parametry

-

l

minimální:

Materiál plast případně kov
Délka kompostovacího procesu 12

-

18 měsíců

2) Kompostéry - od min 500l do max 950! - 225 ks (15 ks +10 ks 200 ks)
Technické parametry

- minimólní:

Délka kompostovacího procesu: cca t2 měsíců
Materiál: plast, tloušt'ka stěny 8 -10 mm
Barva: zelená
Materiál odolný UY záření
Dále požadujeme:

Větrací otvory po celém obvodu, kónický tvar, pokud se kompostér skládá z více
částí,musí být tyto části (tělo kompostéru) mezi sebou spojeny souvisle po jejich celé
délce (šířce), pojistku na víku proti větru , bez dna, schválení k provozu v ČR, příp.
certifikát kvality kompostéru.

1) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští.
Variantní podání nabídky není přípustné.

Přílohy:

č- 1) Krycí list nabídky
e. Z; Čestnéprohlášení o splnění kvalifikace dodavatele

č. 3) Obchodní podmínky,

V Kralicích na Hané 5.8,2014
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Pavel

Kolář l

statutární zástupce zadavatele
lng, lvo

-

-

I

předseda svazku

Zatloukal

statutární zástupce zadavatele
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místopředseda svazku
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KRYCÍL|ST NABÍDKY

Příloha

é.l ZD

Název:,,Domácí kompostování Prostějov - venkov"
'l, Základni identifikačn í údaie

4'l 7arlawaíal:
Název:

svazek obcí prostěiov

Sídlo:

Prostějovská

Tel./fax:

+420724 861 086

e-mail:

starosta(Dkralicenahane.cz

lč:

6965141 8

1

-

venkov

3, Bedihošť

1.2. Uchazeé
Název:

sídloimístopodnikání:
Tel./fax:

e-mail:

lč:
DlČ:

soisová značka v obchodním reistříku:
osoba oprávněná iednat za uchazeče:
kontaktní osoba:
Tel./fax:

e-mail:

2. Formulář nabídky (Kč)

Položka

Jednotková
cena bez DPH

DPH

Jednotková
cena s DPH

Kompostovací silo 20 ks
Komoostérv 225 ks

cena celkem
3. oprávněná osoba za uchazeče iednat

podpis oprávněné osobv:
Titul, iméno, příjmení, funkce:

Cena
celkem

s DPH

pí, č.2ZD
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česrruÉpRoHLÁšeruí
o splNĚttí xvnLlFIKAcE DoDAvATELE
,,Domácí kompostování Prostějov - venkov" spočívajícív dodávce domácích
kompostérů

Já (my) nížepodepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel
..... (obchodnífirma)
splňuje:

a) základní kvalifikačnípředpoklady v souladu s ustanovením § 53 odst.
a) až k) zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách,

1 písm,

b) ekonomickou a finančnízpůsobilost splnit veřejnou zakázku,

Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele

Pozn.: Dodavatel můžepoužítjinou formu čestnéhoprohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje
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Pí.č.3ZD

Obchodní podmínky

,,Domácí kompostování Prostějov

- venkovoo

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeč do těchto
obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační

údaje, cenu

a

případnédalšíúdaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá)

a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží uchazeč jako svůj návrh smlouvy na veřejnou

zakázku,

