OBEC POPICE

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ POPICE – PROVOZNÍ SOUBORY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky,

zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (www.opzp.cz),
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále též „Výzvy“).

1. Identifikace zadavatele
1.1 Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
Telefon:

Obec Popice
Hlavní 62, 691 27 Popice
Marek Sekanina
00283517
+420 519 415 523

1.2 Zástupce zadavatele:
Sídlo a adresa pro doručování:
Jednající:
IČ:
E-mail:

Project Management & Consulting Ing. Libor Stránský
Hájová 1, 691 41 Břeclav
Ing. Libor Stránský
74339923
info@pmcs.cz (v předmětu uvádějte název veřejné zakázky)

Zadavatel si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Sběrný dvůr odpadů Popice – provozní soubory“.
Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Fondu soudržnosti (tzn.
ze zdrojů EU) a Státního fondu životního prostředí ČR. Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným
uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou zadavatel a
uchazeč povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do smlouvy o dílo nebo do dodatku smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen tyto
podmínky přijmout.
Tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Zadavatel
postupuje plně v souladu se „Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a s
§6 č. 137/2006 Sb. zákona o zadávání veřejných s důrazem na naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

2. Vymezení předmětu zakázky:
Název zakázky:
„Sběrný dvůr odpadů Popice – provozní soubory“
Klasifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou dodávky.
Předpokládaná cena zakázky činí 0,7 mil. Kč bez DPH, jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Klasifikace dle CPV: 34220000-5 Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery.
Rozsah a obsah předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka provozních souborů sběrného dvora odpadů pro obyvatele obce Popice.
Detailní popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Místo plnění:
ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, severovýchodní okraj zastavěného území obce nad areálem bývalého
zemědělského družstva a fotovoltaické elektrárny.

Doba plnění
Plnění bude zahájeno 01. 04. 2014.
Plnění bude dokončeno 31. 05. 2014.

3. Zadávací dokumentace
Podmínky poskytnutí dokumentace pro výběr dodavatele.
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zaslána uchazečům na základě písemné žádosti doručené
zástupci zadavatele (bod 1.2 této výzvy). Za písemnou formu je považován i email zaslaný zástupci zadavatele
s prokazatelným potvrzením o doručení. Do žádosti uveďte kompletní název zakázky.
Zadávací dokumentace je tvořena:
Část I Zadávací podmínky
Část I Příloha 1 Krycí list nabídky
Část I Příloha 2 Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Část II Obchodní podmínky – smlouva o dílo
Část III Technické podmínky – projektová dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí dokumentace pro výběr zhotovitele.

4. Požadavky na kvalifikaci
Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 10. 2013 v 11:00 hod.
Nabídky budou podány v českém jazyce. Pokud uchazeč předloží dokumenty v cizím jazyce, musí doložit úředně
ověřený překlad těchto dokumentů. Osobně mohou být nabídky doručeny po telefonické dohodě v pracovní dny od 8:00 hod.
do 12:00 hod. V případě doručení prostřednictvím držitele poštovní licence je za okamžik předání považováno převzetí
zásilky adresátem (nikoliv předání k doručení). Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou
příslušným uchazečům vráceny s oznámením, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky podávají uchazeči v neporušené, řádně uzavřené obálce s adresou zadavatele a uchazeče,
označené nápisy „NEOTEVÍRAT – SOUTEŽ“ „SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ POPICE – PROVOZNÍ SOUBORY“.
Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele:
Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
Obálky s nabídkami doručené ve lhůtě pro podání nabídek budou otevřeny dne 10.10.2013 v 17:30 hod. Nabídky
budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.

V Popicích dne 17. 9. 2013
Ing. Libor Stránský - v zastoupení zadavatele

