Výzva k podání nabídek
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v aktuálním znění (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Mikroregion Košeticko
Statutární zástupce:
Ing. Blanka Veletová, předsedkyně
Adresa:
Košetice 300, 394 22 Košetice
IČO:
709 58 530
Tel.:
+420 724 180 812
Email:
obec@kosetice.cz
Zástupce zadavatele:
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 43 zákona, nechat se zastoupit při výkonu práv a
povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou výše uvedeného
zástupce. Zástupce zadavatele není ve střetu zájmů podle § 44. Zástupce je zmocněn
k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však
s vyloučení činností uvedených v § 43 odst. 2) zákona.
Firma:
MINOS CB s.r.o.
Adresa:
U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Novák
Tel.:
+420 775 572 247
Email.:
info@minoscb.cz

Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je podlimitní veřejná zakázka na dodávky v režimu Zjednodušené
podlimitní řízení, která je rozdělena na části s názvem:
„Systém odděleného sběru komunálního odpadu v mikroregionu Košeticko“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž uchazeči mají možnost podat nabídku na
jakoukoliv část této zakázky samostatně.
Části zakázky:
1. část:
o
2. část:
o

25 ks kontejnerů
4 ks manipulační techniky – traktorový nosič kontejnerů

Technické požadavky:
Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Kód CPV:
Místo realizace zakázky:

44613800-8 – Kontejnery na odpadový materiál
34223000-6 – Přívěsy a návěsy
k.ú. obcí, které jsou součástí Mikroregionu Košeticko
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Předpokládaná cena zakázky činí:
2.351.000,- Kč bez DPH
1. část – 25 ks kontejnerů
951.000,2. část – 4 ks manipulační techniky – traktorový nosič kontejnerů
1.400.000,-

Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele na adrese:
•

https://ezak.straziste.cz/profile_display_316.html

Zadávací dokumentace je tvořena veškerými písemnými dokumenty obsahujícími zadávací
podmínky sdělované a zpřístupněné účastníkům zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 17.10.2017 do 10:00 hod.

Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídka bude zpracována v listinné podobě:
-

ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);
v českém jazyce

a bude doručena v řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky
„Systém odděleného sběru komunálního odpadu v mikroregionu Košeticko“, adresou
zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem “NEOTVÍRAT“.
Místo pro podání nabídek a požadavek na jejich zpracování je uveden v Zadávací
dokumentaci.

Doporučený způsob zpracování nabídky
Nabídky předkládané zadavateli:
1.
2.
3.
4.
5.

musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném
uchazečem a doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu
stanoveném zadavatelem, čímž se rozumí:
-

Prokázání základní způsobilosti - § 74 zákona
Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří hodlají využít k prokázání kvalifikace či způsobilosti
jiné osoby na § 83 odst. 2) a 3) zákona.
Prokázání základní způsobilosti - § 74 odst. 1) zákona
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 odst. 1) zákona.
Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle
•

§ 77 odst. 1) a 2 písm. a) zákona
o Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
o Doklad, že účastník je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují,

Způsob prokázání způsobilosti
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §77 odst. 1
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím
kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení proběhne
seřazením podle výše nabídkových cen. Jednotlivé části zakázky budou hodnoceny
samostatně.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, bude
komise postupovat v souladu s § 113 zákona.
V Košeticích dne 26.09.2017

podepsal
Ing. Michal Digitálně
Ing. Michal Novák
Datum: 2017.09.26
Novák
16:23:06 +02'00'

………………………...................………………..
Ing. Blanka Veletová, předsedkyně
Mikroregion Košeticko
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.
Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor
veřejné zakázky společnost MINOS CB s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24869, IČO:
050 39 584.
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