Obec Chorušice
Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky:
Sběrný dvůr obce Chorušice – dodávky (opakované)
Otevřená výzva (dle čl. 2.6.1.a dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014–2020 Verze 7.0, znění účinné od: 24. 8. 2017)

Zadávací řízení zajišťuje: Odpadová poradenská, s.r.o.
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1 Identifikační údaje
Zadavatel veřejné zakázky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Zástupce zadavatele:

Chorušice
Chorušice 89, 277 37 Chorušice
obec
002 36 861
Martin Bauer, starosta

Osoba pověřená činnostmi zadavatele
Název:
Odpadová poradenská, s.r.o.
Sídlo:
Osadní 26, 170 00 Praha 7
IČ:
037 09 817
DIČ:
CZ 037 09 817
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Novotná
tel.:
(+420) 220 800 740
e-mail:
novotna@ingpavelnovak.cz
Název veřejné zakázky:

Sběrný dvůr obce Chorušice – dodávky (opakované)

Druh zakázky:

Dodávky

Druh výběrového řízení:

Otevřená výzva na zakázku malého rozsahu zadávanou dle čl. 2.6.1
a) dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–
2020 Verze 7.0, znění účinné od: 24. 8. 2017

Předpokládaná hodnota zakázky
1. Nádob a kontejnery celkem
Místo plnění veřejné zakázky:

358 000,- Kč (bez DPH)

Území obce Chorušice

2 Požadovaný předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Sběrný dvůr obce Chorušice –
dodávky (opakované)“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003629. Celý
předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Tato kapitola je nejmenší nedělitelnou částí
veřejné zakázky.
Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.
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3 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
Vzor smlouvy je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4 Technické podmínky
Plnění veřejné zakázky je specifikováno v bodu 4.1. Technické podmínky jsou stanoveny formou
požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.
Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní uchazeč tabulku
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zároveň uchazeč doloží splnění technických požadavků
dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů,
apod. tak, aby bylo možno naplnění technických požadavků ověřit.

4.1

Nádoby a kontejnery

Sada nádob na nebezpečné odpady 1 ks
Sud 4 x 100 l
Nádoba na kapalný N odpad dvouplášťová min. 500 l
Nádoba na pevný N odpad min. 500 l
Záchytná vana min 1 x 1 m
Nádoby na tříděný odpad se spodním výsypem 2,5m3 4 ks
Min. objem 2,5 m3
Výsyp spodní
Vhazovací otvor min 40x40 cm
Barevné provedení: žlutá, modrá, bílá a zelená
Velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi 12 m3 3 ks
Min. objem 12 m3
Délka kontejneru max. 4,0 m
Dno kontejneru min. 3 mm plech, ostatní min. 2,5 mm plech
nosný rám z min. profilu I 120 a U 100
zkosení mezi podlahou a boky
vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o min. 270 st. s jištěním v otevřené poloze
sklopné bočnice, shora otevřený
přední čelo a zadní vrata ve výšce bočnic
opatřený bezpečnostním označením
ve spodních částech všech nosníků všech kontejnerů větrací a odtokové otvory
vnější rozteč lyžin 1060 mm
výška oka 1000 mm
rolny šířky min. 200 mm, čepy s maznicemi
Krytý kontejner na nebezpečný odpad 1 ks
typově jako kontejnery obecně
Velikostní typ
označované velikostně jako typ
AVIA
Materiál
kov
Podlaha: záchytná vana s roštovou podlahou po celé ploše
V přední části kontejneru z obou boků boční dveře a šířce min. 1 m pro přístup k nádobám uvnitř
Zastřešený kontejner (s atestem) se záchytnou vanou a roštem, vybavený po obvodu úchyty, ke kterým se pomocí popruhů uchycují nádoby pro bezpečný sběr kapalných i pevných NO.
Velkoobjemové kontejner s pevnými bočnicemi 12m3 1 ks
Min. objem 12 m3
Délka kontejneru max. 4,0 m
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Dno kontejneru min. 3 mm plech, ostatní min. 2,5 mm plech
nosný rám z min. profilu I 120 a U 100
zkosení mezi podlahou a boky
vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o min. 270 st. s jištěním v otevřené poloze
pevné bočnice, shora otevřený
přední čelo a zadní vrata ve výšce bočnic
opatřený bezpečnostním označením
ve spodních částech všech nosníků všech kontejnerů větrací a odtokové otvory
vnější rozteč lyžin 1060 mm
výška oka 1000 mm
rolny šířky min. 200 mm, čepy s maznicemi

5 Klasifikace zakázky
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
 34928480-6 Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

6 Poddodavatelé
Výše poddodávek není omezena.

7 Požadavky na splnění kvalifikace
7.1

Základní způsobilosti

splní dodavatel, který (analogicky s § 74 Zákona o zadávání veřejných zakázkách):
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákona o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
b) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycený splatný daňový nedoplatek
c) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále neveřejném zdravotním pojištění
d) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Splnění základní způsobilosti se dokládá:
 čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3)

7.2

Profesní způsobilost

(analogicky s §77 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;
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7.3

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Technická kvalifikace

(analogicky s §79 Zákona o zadávání veřejných zakázkách)
Uchazeč doloží pro každou samostatnou část dodávky popisy, nákresy nebo fotografie zboží určeného k dodání v takovém rozsahu, který umožní ověření splnění technické specifikace dodávky.
Minimálně bude doložen soupis konkrétních parametrů dodávaného zboží nejméně v rozsahu technické specifikace (v rozsahu přílohy č. 2).
Stáří dokladů k prokázání kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
musí být platné ke dni podání nabídky a splňovat způsobilost nejpozději v době tří měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
Uvedené doklady je možné doložit v prostých nebo ověřených kopiích nebo originálech, vyjma
čestných prohlášení, která musí být v originále.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.

8 Varianty nabídky
Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny
Měna nabídky je česká koruna (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění
tabulky cen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění zakázky a zaškolení obsluhy.
Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.

10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení a v jedné elektronické kopii zpracované na datovém nosiči obsahujícím jeden soubor .pdf.
Elektronické vyhotovené nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má
za rozhodující originální vyhotovení nabídky (tištěná podoba).
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Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 71; čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů, které se prokazují čestným prohlášením, je v příloze č. 3 této zadávací dokumentace
3. Obchodní podmínky (formou návrhu smlouvy dle přílohy č. 5); uchazeč je povinen respektovat všechny obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy.
a. Návrh smlouvy (smluv):
 Uchazeč o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou část
předmětu veřejné zakázky (vzor v příloze č. 5)


Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.



Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních předpisů,
které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.



U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky
společné nabídky



Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší
termín dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky, název a registrační číslo
projektu a všechna další ustanovení, uvedená v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (vzor smlouvy), pokud mají nebo mohou mít vliv na cenu.

4. Nabídková cena nabízené části předmětu veřejné zakázky, vyplněná tabulka cen, která je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
5. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických
podmínkách (kap. 4 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek
zařízení bude formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci s uvedením vyjádření „ano“ nebo „ne“ ke každému parametru a uvedením konkrétní
hodnoty číselně vyjádřených parametrů. Tabulka s popisem technických parametrů dle přílohy č. 2 bude přílohou smlouvy jako její nedílná součást. Technické parametry budou
v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného popisu
dodávky zařízení, fotografie stroje či zařízení, nákresy stroje /zařízení, technickým prospek1 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastník zadávacího řízením, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (§88 odst. 1 a 2). Tato povinnost nevznikne, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že
a. Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b. Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Nesplnění této povinnosti dodavatelem je důvodem k bezodkladnému vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.
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tem a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.
6. Prohlášení uchazeče (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán
celým obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, že uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné
pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech (vzor příloha č. 6).
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje, aby uchazeč věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být
důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou
a svázat tak, aby tvořily jeden celek a zabezpečit je proti rozdělení.
Nabídka musí být doručena v listinné podobě v souladu (analogicky) s ustanovením § 107 odst. 1 a
2 zákona, tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem a adresou uchazeče a se zřetelným nápisem (v levé dolní části obálky): „Zadávací řízení, Sběrný dvůr obce Chorušicedodávky (opakované), NEOTVÍRAT“

11 Součinnost uchazeče
Každý uchazeč si nese sám veškeré náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 90 dní od data pro podání nabídek.
Vítězný uchazeč je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele.

12 Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Dříve než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeho
nabídka je pokládána za nejvýhodnější (vítězná nabídka).
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 3 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení.

6

13 Změna zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro podání nabídek. Doba pro podání nabídek pak bude prodloužena o dobu, která uplynula od zveřejnění výzvy k podání nabídek až po dobu, kdy byla oznámena změna zadávacích podmínek.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodů.
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Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení
1. 3. 2018
Termín pro podání nabídek
16. 3. 2018, v 9:55 hodin, na adrese: Obec Chorušice, Chorušice 89, 277 37 Chorušice
Otevírání obálek
16. 3. 2018, v 10:00 hodin, na adrese: Obec Chorušice, Chorušice 89, 277 37 Chorušice
Osoby poskytující informace
Ing. Petra Novotná, novotna@ingpavelnovak.cz, (+420) 220 800 740, Osadní 26, 170 00 Praha 7 –
Holešovice
Zadávací dokumentace a veškeré informace, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
budou zveřejněny na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obecchorusice_1371/.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály
apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel
v zadávacích podmínkách.

15 Přílohy zadávací dokumentace
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Tabulka cen
Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Krycí list nabídky
Vzor smluv
Prohlášení uchazeče k podmínkám nabídky

V Chorušicích dne 1. 3. 2018

Martin
Bauer

Digitálně podepsal Martin Bauer
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00236861,
o=Obec Chorušice [IČ 00236861],
ou=1, cn=Martin Bauer,
sn=Bauer, givenName=Martin,
serialNumber=P12400,
title=starosta
Datum: 2018.03.01 11:54:36
+01'00'

...................................................................
Martin Bauer,
starosta obce Chorušice
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