ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zakázky: Zefektivnění nakládání s odpady v mikroregionu Střední Haná
Tato zadávací dokumentace je přílohou výzvy k podání nabídek, vymezuje předmět zakázky a
stanovuje technické specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku. Předmětná
zakázka je zakázka malého rozsahu a nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon).

A. Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Svazek obcí mikroregionu střední Haná
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
IČ:
69604771
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šírek, předseda, Mgr. Bc. Leon Bouchal,
místopředseda
tel.: 608 712 821, e-mail: j.sirek@radnice.kojetin.cz
Identifikace organizátora
Organizátor VŘ:
Se sídlem:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
kontaktní os. organizátora:
tel.:
e-mail:

Střední Haná, o.p.s.
Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín
26881764
Mgr. Radek Brázda
Ing. Jarmila Matoušková
+420 725 889 593
jarka.matouskova@email.cz

B. Předmět plnění dodávky
Projekt bude realizován na k.ú. čtyř obcí. V rámci přerovského okresu se jedná o obce
Lobodice, Polkovice, Stříbrnice. Poslední obec, zapojená do projektu je Záříčí, okres Kroměříž.
V rámci realizace předkládaného projektu předkládaného Svazkem obcí mikroregionu střední
Haná dojde k pořízení vybavení určeného pro separaci komunálních odpadů. Obce, zapojené
do projektu (obce Lobodice, Polkovice, Stříbrnice a Záříčí), budou mít pořízené kontejnery
rozmístěny na svém katastrálním území.
Odvoz odpadu k využití či odstranění bude v kompetenci jednotlivých obcí. Odvoz bude
zajištěn osobami, oprávněnými k tomu dle zákona o odpadech. Interval odvozu odpadu bude
pravidelný, konkrétní nastavení bude závislé na potřebách obce.
Celý technický popis projektu je obsažen v přiložené Technické specifikaci (Příloha č. 4).

C. Obchodní podmínky
a) Zadavatel požaduje realizaci zakázky v souladu s Technickou specifikací (Příloha č. 4), která
je přílohou této zadávací dokumentace, a to nejpozději do 31. března 2017.
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b) Záruční doba je požadována minimálně v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla.
c) Úhrada bude provedena po ukončení realizace zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné
zálohy.
d) Místem plnění je katastr obcí Lobodice (PSČ 751 01), Polkovice (PSČ 751 44), Stříbrnice (PSČ
752 01) a Záříčí (PSČ 768 11).
e) Dodavatel se zaváže uhradit kupujícímu (zadavateli) smluvní pokutu ve výši min. 0,5 %
kupní ceny za každý i započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání
předmětu plnění. Dodáním předmětu se rozumí dodání kompletního a funkčního rozsahu
zakázky potvrzené předávacím protokolem.
f) Kupní cena jednotlivých dodávek bude uvedena v CZK v členění na cenu bez DPH, výši DPH
a celkovou cenu včetně DPH. Kupní cena bude stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná
a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu plnění (zejména
cla, doprava do místa určení, instalace, zaškolení obsluhy, další poplatky apod.)

D. Technické podmínky
Nabídka bude zpracována na základě poskytnuté technické specifikace dodávaného zboží –
příloha č. 4.
Pokud zadávací nebo technická specifikace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém
případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

E. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami zakázky a této zadávací
dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude
uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 2) v českých korunách takto (toto členění nabídkové
ceny musí být uvedeno i v návrhu smlouvy):
- bez DPH
- výše DPH v korunách
- celkem včetně DPH

F. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně ve dvou vyhotoveních
(jeden originál + jedna kopie), v českém jazyce, v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky, opatřené nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče,
na níž je možné zaslat oznámení.
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Uchazeč zpracuje nabídku v tomto doporučeném členění a povinném rozsahu:
1) krycí list nabídky (příloha č. 2)
2) prokázání kvalifikace ve struktuře:
a) Základní kvalifikační předpoklady
 doložit formou čestného prohlášení (příloha č. 1)
b) Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní dodavatel
zapsán, a/nebo
 dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
3) podepsaný návrh kupní smlouvy respektující požadované obchodní podmínky (příloha č. 3)
4) technická specifikace (příloha č. 4)
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.

G. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

H. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí
30 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

I. Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele bezprostředně po skončení lhůty pro podání
nabídek.

J. Poskytování dodatečných informací
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout
i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději
do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh Kupní smlouvy
Technická specifikace
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