Zadávací dokumentace
k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách
Obec Všestudy vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na dodávku:

Pořízení kontejnerů na bioodpad

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
Datová schránka:

Obec Všestudy
Všestudy 40, 431 11 Všestudy
Miloslavem Čermákem, starostou obce
00673331
nj4byge

1 Vymezení předmětu zadávané zakázky:
Předmětem projektu je pořízení 3 kusů kontejnerů (2 ks hnědé barvy, 1 ks modré barvy) na bioodpad
pro obec Všestudy (okres Chomutov). Námi vybraný typ kontejneru je vhodný na nákladní auta
značky Avia (s hákem), o rozměrech: délka 3800 mm (vnitřní), šířka 2000 mm (vnitřní), vnitřní výška
boků 1000 mm, výška háku 1000 mm, dno – 3 mm, zesílený plech, boky – 2 mm, spodní profily: I –
120 mm. Boky jsou z vnější strany do pravého úhlu s podlahou. Ve vnitřní části jsou boky také do
pravého úhlu s podlahou. Bočnice jsou plné a pevné. Zadní zavírání: dvoukřídlá vrata na panty. Boční
výztuhy: z jeklu – 60 x 40 x 2 mm. Horní lemování boků je jeklem: 60 x 40 x 2 mm. Navařené háčky na
plachtu, po celém obvodě kontejneru. Rolny - 2 ks, zesílené čepy o průměru: 30 mm, plně provařené.
Hák - zesílená kulatina o průměru: 40 mm, plně provařená.
Součástí dodávky bude dodávka zdarma 8 ks odpadkových košů na psí exkrementy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 109.000,-- Kč bez DPH (132.000,- Kč vč. DPH).

2 Obchodní podmínky:
Dodávka bude realizována na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy připravený dodavatelem.
Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem
odsouhlasených faktur, po realizaci celého díla.
Uchazeč bere na vědomí, že předmět zakázky bude spolufinancován z Programu pro podporu
odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (4. výzva). Termín plnění bude
možné měnit pouze za výjimečné situace po dohodě obou stran.

3 Technické podmínky:
Specifikace zařízení je uvedena v bodu 1 této Zadávací dokumentace. Případné další dotazy je
možné řešit s kontaktní osobou: Jiří Szybakowski – místostarosta tel. +420 777 139 529.

4 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídka bude obsahovat technickou specifikaci zařízení vč. fotografie. Celková cena bude
zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou zařízení.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.
Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešení se proto nepřipouští.

5 Profesní kvalifikační předpoklady:
Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu.

6 Základní kvalifikační předpoklady:
-

dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání

-

vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

-

dodavatel není v likvidaci

Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení (konverze
dokumentu).

7 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem
„Výběrové řízení - Pořízení kontejnerů na bioodpad - neotvírat“. Na obálce budou uvedeny
identifikační údaje uchazeče (adresa, razítko apod.), nebo bude doručena datovou schránkou na
adresu zadavatele.
Zadavatel předpokládá dodání zařízení v době od 11/2020 do max. 31. 12. 2020.
Nepřipouští se variantní řešení nabídky.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky (viz příloha č.1), kvalifikační předpoklady uvedené
ve výzvě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění
jednoho nebo více kriterií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

8 Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kriteriem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny vč. DPH. Bude vybrán uchazeč
s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena
nabídka uchazeče, který podal svou nabídku dříve.

9 Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 10. 11. 2020 do 12:00 hodin.
Místem pro podání nabídek je adresa:
Obecní úřad Všestudy
Všestudy 40
431 11 Všestudy
Kontaktní osoba: Miloslav Čermák – starosta tel. +420 731 000 888
Nebo datová schránka zadavatele: nj4byge

10 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

11 Přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Ve Všestudech dne 30. 10. 2020

Miloslav Čermák
starosta

