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VÝZVA 

k podání nabídky 

Pro vodu , 

vzduch a přírodu 

dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory - OPŽP 

Zakázka: ,,Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče" 

Zadavatel: Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče 

Zastoupen: regiozona s.r.o., Sokolská 3938, 760 01 Zl ín 

Druh zakázky: veřejná zakázka na dodávku 

Způsob zadání: Zakázka malého rozsahu - 2. kategorie (nejedná se o zadávací řízení 
dle zákona č.137 /2006 Sb.) 

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU 

a) Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: 

Se sídlem: 

IČ: 
Kontaktní údaje zadavatele: 

Název zástupce zadavatele 

Adresa zástupce zadavatele: 

e-mail: 

telefon: 

b) Název a popis předmětu zakázky 

Obec Vidče 

Vidče 96, 756 53 Vidče 

00304433 

Mgr. Pavel Drda - 571 655 010 

regiozona s.r.o. 

Sokolská 3938, Zl ín 760 01 

dotace@regiozona.cz 

774 230 505 

Předmětem veřejné zakázky „Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče" je kompletní 
dodávka vybavení pro rozšíření separace bioodpadu v obci: 

Předmět veřejné zakázky: 

• 1 - ks Svozové vozidlo 

• 5 - ks Kontejner min. objem 5 m 3 

• 1 - ks Štěpkovač 
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

kód CPV: 34144511-3 Vozidla pro sběr odpadků 

kód CPV: 34928480-6 Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky 

kód CPV: 43414000-8 Stroje na drcení 

Pro vodu, 

vzduch a přírodu 

Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah dodávky technického vybaven í, které 

jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Zadavatelem požadovaná specifikace je 

neměnná. Neúplné nabídky nebudou přijaty. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky 

je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. 

c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 700 000,- Kč 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s usta novením § 13 

zákona a pro účely řízení je stanovena v předpokládané hodnotě bez DPH . 

d) Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2015 do 8.45 hod 

Místo předání nabídek: Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče 

Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedenou adresu . Dodavatelé mohou 

nabídky předkládat i doporučenou poštou na výše uvedenou ad resu. Za doručenou 

nabídku je považovaná ta nabídka, která bude v síd le zadavatele doručena do 

stanovené lhůty pro podání nabídek. Při využití poštovní přepravy či j iné doručovací 

služby je za okamžik podání nabídky považovaná doba fyzického převzet í obálky na 

adrese zadavatele. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat 

oznámení podle § 71 odst . 6 nebo 7 zákona. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat 

a přidělí jim pořadové číslo. 

e) Hodnotící kritéria pro zadání zakázky 

Základní hodnotící kritérium je nabídková cena(§ 78, odst. 1, písm. a). 
Posuzuje se cena včetně DPH (§ 79, odst. 2). 
Nabídky budou předloženy v členění: 

• Vyplněný krycí list nabídky 

• Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH 

f) Informace o zadávacím řízení 

Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách . Zadávací řízen í je 
provedeno dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory - OPŽP, Zakázky 

malého rozsahu 2. kategorie. 
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g) Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. 

h) Údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006 

Pro vodu, 

vzd uch a přírodu 

Výstupy budou splňovat podmínky povinné publicity dle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006 a to: 

1. Symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU 
2. Odkaz na OPŽP 

i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailová adresa 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavel Drda 
Tel. 571 655 010 

Zástupce zadavatele: 
regiozona s.r.o. 
Mgr. Jaromír Kovařík 
Tel. 774 230 505 
Email: dotace@ regiozona.cz 

j) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou Výzvy k podání nabídek. V případě potřeby či mailové 

výzvy na adresu dotace@regiozona.cz bude mailem rovněž zaslána. Zadávací 

dokumentace bude poskytnuta bezplatně. Zadavatel poskytne uchazeči zadávací 

dokumentaci v elektronické podobě nejpozději do 3 pracovních dnů (72 hod in) ode dne 

doručení písemné/ mailové žádosti. 

Zadavatel upozorňuje, že písemným / mailovým žádostem o zaslán í zadávací 

dokumentace, které budou podány méně než 3 pracovní dny (72 hodin) před l hůtou pro 
podání nabídek, nemusí být vyhověno 

k) Další údaje: 

1. Otevírání obálek se bude konat dne 27.8.2015 v 8.45 hod. 

2. Místem pro otvírání obálek s nabídkami bude: Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče. 
3. Každému uchazeči budou poskytnuty stejně hod notné informace o zakázce 

(zadávacích podmínkách). 

I) Práva zadavatele 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými 

v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory - OPŽP. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo nehradit uchazečům náklady vzn ikl é úča st í v soutěži 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě uvedení nepravdivých informací ze strany 
uchazeče, tohoto vyloučit. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly dodávky před uzavřením kupní sm louvy. 
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Provodu, 

vzduch a přírodu 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 44, odst. 6, aby uchazeč ve své nabídce 

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. 
7. Zadavatel si dále vyhrazuje požadavek, aby relevantní část plnění předmětu veřejné 

zakázky, tj. svozové vozidlo (blíže viz technická specifikace) nesměla být plněna 

subdodavatelem. U ostatních dodávek v rámci předmětu veřejné zakázky není tato 

možnost vyloučena. 
8. Zadavatel si dále vyhrazuje požadavek, aby dodavatel byl povinen vést a průběžně 

aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jej ich podílu na akci. 
Tento přehled je povinen na vyžádání předložit zadavateli. 

Ve Vidči dne 10. 8. 2015 

Zadavatel: Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče 

Statutární zástupce zadavatele: Mgr. Pavel Drda, starosta obce 

Zástupce zadavatele: Mgr. Jaromír Kovařík 

Podpis zadavatele: 
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Příloha výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku: 

,,Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče" 

Pro vodu, 

vzduch il p/-írodu 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob prokázání: 

Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky 

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 z. č. 137 /2006 Sb. budou doloženy: 

1.1. Čestným prohlášením dle§ 53 odst. 1- viz příloha č. 2 zadávací dokumentace 

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se prokazuje doložením daného dokladu 
(čestného prohlášení) podepsaného oprávněnou osobou. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle§ 54 z. č . 137 /2006 Sb.: 

2.1. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného 
dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
zadávané zakázky (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certif ikátem 
vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze 
zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahran ičního dodavatele, licence 
apod.) 

2.2. Doklad o oprávnění k podnikání - živnostenské oprávněn í op ravňuj íc í k č i nnosti 

s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky. 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením daných dokladů 

v prosté kopii. 

3. Technické kvalifikační předpoklady dle§ 56 odst. 1 písm. a) z. č. 137 /2006 Sb.: 

Seznam významných realizací uskutečněných dodavatelem v posledních 3 letech (zpětně od 
data pro podání nabídky) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění - minimálně 3 realizace 
obdobného typu (dodávky svozového vozidla nebo kontejnerů nebo štěpkovačů) jako 
veřejná zakázka s minimálním rozpočtem 800.000,- Kč bez DPH pro kteroukoliv z nich. 

Přílohou tohoto seznamu musí být způsob prokázání: 

dle § 56 odst. 1 písm. a), tedy osvědčení o poskytnutí obdobné služby veřejnému 
zadavat eli či jiné o sobě 

dle § 56 odst. 1 písm . e) zákona je dále doporučeno dodat k nabídce vzorky, popisy 
nebo fotografie zboží určeného k dodání 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením daných dokladů 
v prosté kopii. 


