OBEC POPICE

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ POPICE – PROVOZNÍ SOUBORY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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 „ZD“).

ČÁST I ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu 2. kategorie na dodávky vypracované v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
(dále též „ZPPZ“).
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí ZPPZ.
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.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této
zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k
prokázání kvalifikace. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp.
požadované v písemné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeč je dále povinen plně respektovat
zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené
v zadávací dokumentaci, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeny.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a
nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč je povinen se při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných norem.

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)

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka provozních souborů sběrného dvora odpadů pro obyvatele obce Popice. Předmět
zakázky bude plněn na základě uzavřené Kupní smlouvy. Předmět kupní smlouvy je definován částí projektové
dokumentace - F. 5, F.6, F.7 – Provozní soubory; zpracované Ing. Jaroslavem Fojtáchem, zak. č. 2013.22, datum červen
2013. Úplné a bezvadné provedení všech montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení
nezbytných pro řádné naplnění předmětu koupě, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou (např. zařízení
staveniště, bezpečností opatření apod.).
Součástí předmětu zakázky je:
- doprava předmětu zakázky,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému dodání předmětu
koupě,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- odvoz a likvidace obalů,
- uvedení všech povrchů dotčených dodávkou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného,
- provedení přejímky předmětu koupě,

-

-

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané části předmětu zakázky, jejich ošetřování, pojištění
atd.,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam
doporučených náhradních dílů ve dvou vyhotoveních.

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných dodávek. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr
a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování
nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD
a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací.
Pokud ve specifických případech zadávací podmínky obsahují 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 pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči uvedli části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům.
Předpokládaná cena zakázky činí 0,7 mil. Kč bez DPH
Klasifikace dle CPV: 34220000-5 Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery.

3. Místo plnění:
ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, severovýchodní okraj zastavěného území obce nad areálem
bývalého zemědělského družstva a fotovoltaické elektrárny.

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

5. Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa plnění nepředpokládá. Místo plnění je veřejně přístupné a uchazeči jej mohou libovolně
navštívit.

6. Požadavky na kvalifikaci
6.1. Uchazeč je povinen prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů, kterými se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
6.1.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel stanoví, že k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného
prohlášení uchazeče, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění všech základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeči
použijí Přílohu č. 2 ZD.
6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:
a) Předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán – ne starší 90 dnů,
b) Kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
6.1.3. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady se prokazují seznamem obdobných zakázek realizovaných uchazečem v
posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Uchazeč doloží v seznamu významných zakázek minimálně 5 zakázek spočívajících v každém jednotlivém případě
v poskytnutí obdobného plnění (dodávka kontejnerů na odpady apod.) v rozsahu min. 0,4 mil. Kč bez DPH za každou
takovou zakázku. U každé významné zakázky bude uveden kontakt na objednatele (kontaktní osoba, telefon, e-mail), cena
zakázky, termín realizace a obsah zakázky.

Prostřednictvím subdodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace dle odst. 6.1.1. zadávacích podmínek a profesní
kvalifikační předpoklad dle odst. 6.1.2. písm. a) zadávacích podmínek.
Zadavatel může před uzavřením smlouvy o dílo, požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
vybraného uchazeče, jimiž prokázal splnění kvalifikace.

7. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky a platební podmínky jsou specifikovány v Části II zadávací dokumentace - Obchodní
podmínky této zadávací dokumentace a jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek
může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních
podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn.
Překročení nabídkové ceny není možné.

8. Technické podmínky
Technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v podrobné specifikaci, která tvoří Část III zadávací
dokumentace – Technické podmínky, je součástí zadávací dokumentace spolu s výkazem výměr, který jsou uchazeči
povinni použít při zpracování nabídkové ceny.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena nabídky bude pokrývat celý předmět zakázky popsaný v Části III ZD – Technické podmínky. Má se za to, že
nabídnutá cena zahrnuje všechny smluvní obchodní a technické závazky smluvního partnera nutné k plnění díla. Pro
stanovení nabídkové ceny použijí uchazeči výkaz výměr uvedený v Části III zadávací dokumentace – technické podmínky.
Vyplní jednotlivé jednotkové ceny a provedou součet hodnot. Následnou celkovou cenu doplní do krycího listu nabídky, viz
Část I Příloha 1 Krycí list nabídky.
Uchazeč předloží cenovou nabídku v Kč se zaokrouhlením cen na celé koruny.
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu bez DPH. Odděleně uchazeči uvedou odpovídající DPH dle platných předpisů
a celkovou cenu včetně DPH.
Jakákoliv položka bez ceny nebude proplacena a bude považována, že je zahrnuta v jiné jednotkové ceně
nabídky.
Jakékoliv celní poplatky, daně, a ostatní náklady na eventuální dovážené komponenty budou zahrnuty do ceny
předmětné položky.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná

10. Obsah nabídky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení v listinné podobě, bude kompletně v českém jazyce. Pokud
uchazeč předloží dokumentaci v cizím jazyce, musí doložit úředně ověřený překlad těchto dokumentů.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v elektronické podobě.
Měna nabídky je Kč. Všechny částky ve všech dokumentech nabídky budou vyjádřeny v Kč.
Zadávací lhůta činí 60 dnů od lhůty pro podání nabídky, tzn. od 10.10.2013 .
Záruka za nabídku (=jistota) není zadavatelem požadována.
Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadávací dokumentací:
- Krycí list nabídky
 Část I příloha 1;
- Doklady prokazující splnění kvalifikace (dle bodu 6 ZD):
 Např. Část I Příloha 2
- Podepsaný návrh smlouvy
 Část II Obchodní podmínky;
- Cenovou nabídku (dle bodu 9 ZD);
- Přehled subdodavatelů
- Doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony za uchazeče činí jiná osoba než
uchazeč - fyzická osoba, nebo osoba oprávněná jednat jménem uchazeče – právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku
nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán;
- Další dokumenty, je-li to vyžadováno zadávacími podmínkami. Výše specifikované dokumenty tvořící součást nabídky
doporučuje zadavatel uchazečům spojit v jeden celek a jednotlivé listy tohoto celku očíslovat v ucelené vzestupné číselné
řadě počínaje číslem 1.
Nabídka včetně příloh a doprovodných dokumentů musí být předložena na místo a ve lhůtě uvedené v bodu 13.

11. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
musí být doručena zástupci zadavatele (viz bod 1.2 ZD).
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
(požadavku dodavatele).
Uchazeči mohou vznášet dotazy k zadávací dokumentaci a to do 3 pracovních dnů před termínem pro podání
nabídek a to elektronicky na adresu info@pmcs.cz. Uchazeč je povinen sdělit jednu elektronickou adresu, na kterou budou
zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a úplnost této adresy zodpovídá uchazeč.

12. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

13. Místo a lhůta 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.

14. Práva a prohlášení zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího
řízení. V případě výrazné změny výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni a bude adekvátně prodloužena
lhůta pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu.
Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Veškeré náklady a
výdaje spojené s účastí v zadávacím řízení s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro
podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění kvalifikačního předpokladu dle odst. 6.1.3. této zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem
hodnocení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení,
případně nevybrat z předaných nabídek žádnou.
Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné, a bude je využívat jen
pro účely tohoto zadávacího řízení.
Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v
rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění).
Uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejni
smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svém profilu zadavatele, a to vyjma pasáží, u kterých
uchazeč stanoví, že se na ně vztahuje obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel upozorňuje na povinnost dodavatele, kterou je povinen předložit seznam všech subdodavatelů s
plněním nad 10 % z celkové ceny zakázky a tento seznam bude zveřejněn na profilu zadavatele.

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

