OBEC PLOSKOVICE
Ploskovice č. p. 2, 411 42 Litoměřice
obec.ploskovice@tiscali.cz
www.ploskovice.cz

„PLOSKOVICE: Zkvalitnění nakládání s odpady –

systém separace biologicky rozložitelných odpadů ”

DLE SEZNAMU OSLOVENÝCH

Zastupující obec Ploskovice na základě plné moci

V Ústí nad Labem 1.6 2015

OPAKOVANÁ VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
mimo režim zákona č. 137/2006 sb. O veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

včetně zadávacích podmínek
Výběrové řízení, vypsané a zveřejněné dne 11.5 2015 bylo v souladu s § 84
zákona zrušeno, neboť ve stanovené lhůtě pro podání nabídky, nebyly podány
žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast v soutěži.
V oznámení o zahájení opakovaného zadávacího řízení jsou výrazně označeny
změny zadávacích podmínek
S odkazem na výše uvedené Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
s názvem:

PLOSKOVICE - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SYSTÉM SEPARACE
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ
„POŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ SVOZU A TŘÍDĚNÍ BRKO“
(výběr dodavatele)
Preambule:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat dle
ust. § 6 a 18 odst. 5 zákona. Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále v textu
vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a zadavatel se
bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění
je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč podá svou
nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Zadavatelem stanovený termín plnění předmětu veřejné zakázky, který zahrnuje provedení díla
ve stanoveném rozsahu, je termínem limitním a nesmí být v nabídce překročen (jeho překročení
v nabídce je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení).
Výzva k podání nabídky je zveřejněna na: http://www.ploskovice.cz/
a http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
Nabídku na tuto veřejnou zakázku může podat kterýkoliv dodavatel.
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1. VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC PLOSKOVICE
Sídlo:
Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2
Zastoupený:
Věra Petrů, starostka obce
IČ
00264164
Telefon
+420 416 749 084
E-mail
obecploskovice@tiscali.cz
2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Typ veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s předpokládaným
objemem plnění do 915.000 Kč včetně DPH (kvalifikovaný odhad), proto se při zadání veřejné zakázky
bude postupovat dle ust. § 18 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Název veřejné zakázky: PLOSKOVICE - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SYSTÉM
SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ: „POŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
SVOZU A TŘÍDĚNÍ BRKO“
Organizace zadávacího řízení:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
Vymezení předmětu veřejné zakázky: dodávky v rozsahu
 Pořízení svozového vozidla – malotraktor
 Kontejnerový návěs s nosičem kontejneru (ruka)
 Pořízení 2 kontejnerů na bioodpad
 Pořízení štěpkovače na větve s vlastní motorovou jednotkou
 Pořízení 4 nádob na bioodpad o objemu 900 l na tvorbu kompostu pro místní části obce
 Pořízení 40 hnědých popelnic na bioodpad 120 l – standart
Bližší specifikace – v technické části (příloha č. 3 ZD)
Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění - červen 2015 (předpoklad – do 5 dnů od podpisu Smlouvy kupní),
Ukončení doby plnění nejpozději do 15.9 2015 (limitní termín dodání)
Místo plnění
Obec Ploskovice:
Místní část Těchobuzice

parcelní číslo 430/1
Katastrální území: Těchobuzice
Místní část Vinné
parcelní číslo 854/1
Katastrální území: Vinné
M. část Vinné-Starý Mlýnec
parcelní číslo 912/2
Katastrální území: Vinné
Místní část Maškovice parcelní číslo 317/11
Katastrální území: Maškovice
Ploskovice
parcelní číslo 213/3
Katastrální území: Ploskovice
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3. Zadávací dokumentace - podmínky poskytnutí ZD
Přílohy k Zadávací dokumentaci (Krycí list, Technická specifikace, Výkaz výměr) poskytne zadavatel
neobeslaným zájemcům na základě žádosti o poskytnutí ZD, adresované: Ing Alexandra Vrbová,
manažer projektů
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com, Tel: 737 262 684
Žádost bude obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje o dodavateli, kontaktní spojení,
způsob vyzvednutí ZD.
Na žádost zájemce o veřejnou zakázku bude zadávací dokumentace odeslána nejpozději do 2 dnů ode
dne doručení žádosti dodavatele.
Zadávací dokumentaci bude zájemci poskytnuta po úhradě nákladů ve výši 200,- Kč (neplátce DPH)
Zadávací dokumentaci může uchazeč osobně vyzvednout a náklady uhradit hotově na uvedené adrese.
Zadávací dokumentace může být uchazeči rovněž zaslána poštou na dobírku (k ceně bude připočteno
poštovné a balné). Zadávací dokumentace je případně bezúplatně k nahlédnutí v předem dohodnutém
termínu
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Nabídky se podávají nejpozději do 17.6 2015 do 15:30 hod na adresu: Obecní úřad Ploskovice,
Ploskovice č.p. 2, PSČ 411 42
Uchazeč podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu nabídku, a to
osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena
zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek.
Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou.
Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a uchazeče
bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává
je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Otevírání obálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek 28.5 2015 v 16:00 hod v sídle
zadavatele. Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise,
případně jejich náhradníci, zástupci poskytovatele finančních prostředků a zástupci uchazečů
(maximálně jeden zástupce každého uchazeče)
Zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou povinni
se prokázat plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče a průkazem totožnosti.
5.

Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat
uchazeče. Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí
být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní
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adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Uchazeč závazně použije přílohu č. 1 „Krycí
list“
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny
před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní uchazeč,
který prokáže splnění:
A.
základních kvalifikačních předpokladů:
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit čestné
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy č. 2,
uchazeč závazně použije přílohu č. 2 „Čestné prohlášení“
B.
profesních kvalifikačních předpokladů:
: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
C.
technických kvalifikačních předpokladů:
: seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným
zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou,
pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele
: seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména
techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti dodávané techniky
: vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání
D.
uchazeč prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku čestným
prohlášením, které je součástí přílohy č. 2.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, nejpozději při
uzavření smlouvy.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
•
•
•

Nabídková cena v Kč bez DPH
Lhůta dodání (v týdnech)
Záruční servis

- váha kritéria 80%
- váha kritéria 15 %
- váha kritéria 5 %
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Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodání jednotlivých komodit
v Kč bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně všech
nákladů souvisejících (doprava, manipulace, umístění dle požadavků zadavatele, poplatky,
předpokládaná rizika spojená s kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.) Uchazeč je povinen v nabídce
uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH
Uchazeč ocení všechny položky slepého rozpočtu (příloha č. 4 ZD).
V případě ocenění některých položek ve Výkazu výměr „nulou“, připojí uchazeč vysvětlení do věcných
a formálních připomínek.
Neocenění položek bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách a v souladu s § 76 odst. 1 zákona bude taková nabídka vyřazena.
Celková cenová nabídka bude představovat nejvýše přípustnou cenu včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH v případě, že dojde ke zvýšení příslušné sazby DPH.
Lhůta plnění
Uchazeč ve své nabídce předloží harmonogram plnění, členěný po týdnech, přičemž pro hodnocení
nabídky je rozhodující termín dodání poslední komodity.
Záruční servis
Uchazeč v tabulce hodnotících kritérií a v návrhu smlouvy uvede údaj o reakční době nástupu na
reklamaci v hodinách od převzetí informace o reklamované závadě
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé
nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že součet jednotlivých bodových
hodnocení té které nabídky od všech členů komise u každého dílčího hodnotícího kritéria vynásobí jeho
vahou (tak se získá výsledná hodnota). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
za všechna dílčí hodnotící kritéria hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak,
že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší bodové hodnoty.
8. Obchodní a platební podmínky
Návrh Kupní smlouvy předloží ve své nabídce uchazeč.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádný způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí výslovným způsobem reflektovat veškeré
podmínky stanovené zadavatelem.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutární orgánem nebo osobou k tomu
statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
V návrhu smlouvy bude uvedena doba dodání v týdnech i s předpokládaným datem předání a
specifikace záručního servisu v hodinách.
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Uchazeč je povinen v návrhu smlouvy uvést:
„Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se
smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje
písemně deklarovat právo poskytovatele na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto
kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou
v případech, kde finanční plnění vyplývající ze smluvního vztahu je financováno či spolufinancováno z
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly
poskytovatele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů
státní správy České republiky.“
„Dodavatel /společnost …………………………doplní uchazeč….. bere na vědomí, že se podpisem této
smlouvy se stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů
nebo z veřejné finanční podpory.
„Smlouva se bude řídit českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Nový
občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit místně příslušné české soudy.
Rozhodčí řízení je vyloučeno.“
Platba za uskutečněné dodávky bude výhradně v Kč. Daňový doklad (faktura) bude vystaven
dodavatelem do 10 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení předávacího protokolu. Splatnost
účetních dokladů musí být minimálně 30 dnů od doručení faktury zadavateli.
Předmět plnění se bude považovat za dodaný podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění
oběma smluvními stranami bez vad a nedostatků
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel připouští etapové plnění, vždy na základě předávacího
protokolu k dílčí dodávce.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
Úhrada ceny předmětu dodávky bude provedena formou bankovního převodu na účet dodavatele.
Zadavatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý
den překročení limitního termínu plnění
9. Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele
Subdodavatelé
Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.
V případě, že uchazeč hodlá veřejnou zakázku realizovat bez využití subdodavatelů, doloží o tomto do
nabídky čestné prohlášení.
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že dodavatel nesmí zadat jako subdodávku tyto části
předmětu plnění veřejné zakázky:
dodávka štěpkovače
dodávka malotraktoru
dodávka 2 kontejnerů na bioodpad
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„PLOSKOVICE: Zkvalitnění nakládání s odpady –

systém separace biologicky rozložitelných odpadů ”

Obsahové členění nabídky
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky Zadavatel požaduje předložit nabídku v tomto členění:
1.
Krycí list nabídky a Tabulka hodnotících kritérií
2.
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
3.
Osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo
4.
Oceněný rozpočet a harmonogram dodávek
5.
Seznam a identifikační údaje subdodavatelů
6.
Věcné a formální připomínky
Práva zadavatele
- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty v rozsahu 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- Zadavatel nepřipouští varianty.
- Délka záruky – zadavatel požaduje záruky v rozsahu:
•
svozové vozidlo – malotraktor
•
2 kontejnery na bioodpad
•
kontejnerový návěs s nosičem kontejneru (ruka)
•
štěpkovač na větve s vlastní motorovou jednotkou
•
4 nádoby na bioodpad o objemu 900 l
•
40 hnědých popelnic na bioodpad 120 l – standart

min. 48 měsíců
min. 48 měsíců
min. 48 měsíců
min. 48 měsíců
min. 24 měsíců
min. 12 měsíců

Zadavatel si dále vyhrazuje:
:nevracet uchazečům podané nabídky
:zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem
:v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit, upravit nebo
upravovat rozsah plnění veřejné zakázky
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu o dílo s vybraným uchazečem až po přidělení
finanční podpory z dotačního programu.
Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká
právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy o dílo a požadovat její
upřesnění nebo změnu.
Děkujeme Vám za podání nabídky.

Výzva k podání nabídky – zveřejněna 1.6 2015 v plném znění na webových stránkách obce Ploskovice,
nabídku na tuto veřejnou zakázku může podat kterýkoliv dodavatel.
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