ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem
„Prevence vzniku odpadů
Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí regionu Most - Jih“
Sdružení obcí regionu Most - Jih, oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů a současně
poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

Zadavatel:

Sdružení obcí regionu Most - Jih

Sídlo:

Lišnice 42, 434 01 Lišnice

Statutární zástupce: Bc. Petr Pillár, předseda rady sdružení
IČ:

70226687

DIČ:

neplátce

www zadavatele:

www.most-jih.cz

profil zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Sdruzeni-obciregionu-Most---Jih_6927/

e-mail zadavatele:

most.jih@seznam.cz

telefon:

476 109 038

Kontaktní osoby:
telefon:
e-mail:

Bc. Petr Pillár, předseda rady sdružení
+420 725 061 014
starosta@oulisnice.cz

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, název projektu: „Prevence vzniku odpadů
- Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí regionu Most - Jih“
1.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka (pořízení) nádob – kompostérů
na kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností občanů
na území Sdružení obcí regionu obcí Most - Jih.
Jedná se o pořízení 250 ks nových kompostérů o objemu min. 800, respektive min. 1000 litrů,
blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací.

1.2

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ PARAMETRY KOMPOSTÉRŮ A TERMÍN DODÁNÍ

•

110 ks o objemu minimálně 800 litrů,

•

140 ks o objemu minimálně 1 000 litrů;

•

Stavebnicová konstrukce z vysoce odolného HDPE plastu, pevného a odolného proti
nárazu a proti UV záření, s vysokou životností, odolností proti povětrnostním vlivům včetně
mrazu (odolnost proti teplotě -30 ⁰C až +45⁰C)

•

plná tloušťka stěny: min. 7 mm;

•

hmotnost: min. 25 kg;

•

nádoba kompostéru bez dna

•

kompostéry musí být opatřeny víkem a provzdušňovacími otvory – otvory pro cirkulaci
vzduchu a vlhkosti na všech stranách, víko na pantech se zajištěním proti samovolnému
otevírání. Vybaven zařízením pro regulaci přístupu vzduchu po celém svém obvodu.
Provzdušňovací otvory chráněny proti ucpání bioodpadem.

•

preferován je kónický tvar kompostéru;

•

kompost musí být vybíratelný ze všech stran kompostéru;

•

jednoduchý stavebnicový systém, bez použití nářadí;

•

kompostéry budou rozložené na jednotlivé díly a zabalené tak, že obsahem jednoho balení
bude jeden kompostér, každé balení bude obsahovat český návod k montáži a užívání
včetně informace o správném kompostování a prohlášení o shodě.

•

Záruka dodavatele min. 5 let.

•

Termín dodání kompostérů: do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Kupní
smlouvy.

•

Kompostér bude na vhodném místě opatřen samolepkou zajišťující podmínky publicity
projektu. Na samolepce bude uveden text: Realizováno s podporou EU a SFŽP v rámci

Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů. „Prevence vzniku
odpadů - Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí regionu Most - Jih, reg. č.:
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008387“ a to včetně loga OPŽP.
•

1.3

Technická specifikace a uživatelské standardy dodavatelem dodávaného zboží jsou dány
příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter a platí, že
uchazeč je povinen je v rámci realizace Zakázky dodržovat a řídit se jimi.
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY BEZ DPH

Maximální a nepřekročitelná cena zakázky je 820.000, - Kč bez DPH.
1.4

DRUH ZAKÁZKY

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky – zakázka je zadávaná mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka
malého rozsahu na dodávky „Prevence vzniku odpadů - Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí

regionu Most - Jih reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008387“ bude realizována s podporou
dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Odpady a
materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů.
Při dodávce kompostérů budou dodrženy podmínky publicity stanovené pro projekty
spolufinancované z fondů EU. Podmínky publicity jsou obsaženy v Závazných pokynech pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
1.5

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je území Sdružení obcí regionu Most - Jih, konkrétně obce:
Strupčice, Malé Březno, Havraň, Lišnice, Polerady, Volevčice, Bečov.
1.6

KRITÉRIUM HODNOCENÍ NABÍDEK A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět
veřejné zakázky.
Pořadí bude stanoveno komisí dle celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět
plnění uvedené v závazném návrhu smlouvy, který musí být součástí nabídky účastníka
výběrového řízení. V případě rovnosti nabídkových cen bude vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka toho účastníka (vybraného dodavatele), který ji podal v rámci
výběrového řízení dříve.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti až po hodnocení
nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele (účastníka výběrového řízení, který podal dle
hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídku).
1.7

PODÁNÍ NABÍDEK, DATUM, ČAS, ZPŮSOB

1.7.1 Nabídky se podávají pouze osobně, nebo písemnou formou na adresu zadavatele:
„Sdružení obcí regionu Most - Jih, Lišnice 42, 434 01 Lišnice“
1.7.2 Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25. července 2019 do 12.00 hod.
1.7.3 Otevírají se pouze nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek.
1.7.4 Zadavatel upozorňuje, že otevírání obálek je neveřejné.
1.7.5 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
v Zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení
se k ní nepřihlíží.
1.7.6 Otevírání podaných nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti
bude provedeno komisí jmenovanou zadavatelem.
2.

KOMUNIKACE V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí výsledku výběrového řízení, Rozhodnutí
o vyloučení účastníka a případné Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení bude účastníkům
sděleno písemně a případně zadavatelem uveřejněno na profilu zadavatele.

3.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

3.1.

Základní způsobilost splní účastník, který předloží:
•
•

3.2

kopie dokladů dle § 74 zákona;
nebo
kopii čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti ne starší než 3 měsíce ke
dni podání nabídky (viz příloha č. 1).

Profesní způsobilosti splní účastník, který předloží:
• kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.3
•

Technickou kvalifikaci splní účastník, který předloží:
seznam min. 1 významné dodávky odpovídající předmětu veřejné zakázky,
poskytnuté v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, v minimální
jednotlivé hodnotě 500 000 Kč bez DPH, včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.

Účastníci mohou k prokazování kvalifikace předložit v prosté kopii seznam kvalifikovaných
dodavatelů (§ 226 a násl. zákona), osvědčení (§ 233 a násl. zákona) a jednotné evropské
osvědčení (§ 87 zákona).
4.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1.

Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:
•

cena celkem bez DPH,

•

vyčíslení DPH;

•

celková cena v Kč včetně DPH.

Účastník je povinen uvést nabídkovou cenu ve shora uvedeném členění. Účastník je povinen
doplnit nabídkovou cenu v požadovaném členění do závazného návrhu smlouvy, který je
přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace. Celková nabídková cena za celý předmět plnění bude stanovena jako nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku na základě požadavků a informací
stanovených touto dokumentací.
V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka včetně dopravy kompostérů do místa
plnění zakázky, a to včetně vykládky u koncového příjemce.
5.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána v zalepené obálce s názvem
„Prevence vzniku odpadů - Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí regionu Most Jih, reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008387“

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
•

doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3 zadávací dokumentace;

•

přiložený závazný návrh smlouvy (příloha č. 2) s doplněnými údaji (u vyznačených částí)
a podepsaný účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka – u právnických
osob způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou
povinny doložit příslušné pověření či plné moci (prostá kopie);

•

specifikace nabízených kompostérů

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel může požadovat, aby účastník v zadavatelem stanovené lhůtě objasnil předložené
údaje, doklady anebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady, které nebudou hodnoceny
podle kritérií hodnocení. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž
stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Předložením či objasněním dokladů
/ údajů však nesmí dojít ke změně podané nabídky. Uvedený postup je pouze právem
zadavatele, které může být využito i v případě, že nebyly předloženy žádné údaje a doklady.
6.

OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A SANKČNÍ PODMÍNKY

Obchodní, platební a sankční podmínky budou stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který
je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Účastníkům není povoleno provádět v závazném návrhu smlouvy žádné úpravy a podmiňovat
stávající znění smlouvy dalšími podmínkami. Účastník je povinen vyplnit všechny zvýrazněné
části smlouvy umožňující zápis (doplněním údajů ponechaných ve smlouvě k vyplnění
účastníkem).
Vybraný účastník je povinen zadavateli poskytnout řádnou součinnost, aby mohla být řádně
a včas podepsána smlouva. Neposkytne-li první účastník v pořadí řádnou součinnost k podpisu
smlouvy, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí.
Takto může zadavatel v případě neposkytnutí součinnosti postupovat až k poslednímu
účastníku v pořadí. Tímto není dotčeno vyhrazené právo zadavatele zrušit výběrové řízení
do podpisu smlouvy.
13.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•

neposkytovat náhradu nákladů, které účastníci vynaloží na účast ve výběrovém řízení;

•

před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce;

•

po vybraném účastníkovi požadovat originály dokladů nebo ověřené kopie uvedené v této
zadávací dokumentaci;

•

do podpisu smlouvy zrušit veřejnou zakázku.

Účastníkům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Zadávací dokumentace je včetně všech jejích příloh zveřejněna v plném rozsahu neomezeným
a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele.
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, bude zadavatelem zveřejněno úplné znění
uzavřené smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků.
V případě odstoupení z účasti ve výběrovém řízení se účastníci vystavují riziku vyplývajícího z
ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tuto zadávací dokumentaci schválila rada Sdružení obcí regionu Most - Jih na svém zasedání
dne 21. 6. 2019, usnesením č. 5/6/2019.

V Lišnici dne 21. 6. 2019

________________________________
Bc. Petr Pillár, předseda rady sdružení

Přílohy:
1.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
2.
Závazný návrh smlouvy

