VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ve smyslu § 14 odst. 1, § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky:

„Modernizace sběrného místa Dolní Podluží“
Veřejný zadavatel:
Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6
407 55 Dolní Podluží
IČ: 00261271

zastoupený Ing. Adélou Macháčkovou, starostkou obce Dolní Podluží

PREAMBULE
Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu, tudíž se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
tel:

Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce
00261271
+420 770 151 006

NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
„Modernizace sběrného místa Dolní Podluží“

Popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 kusu obytného kontejneru (rozměry 2435x2989x2600
mm, 2 kusů mobilních eko – skladů (rozměry 5000x2350x2350 mm) a shromažďovacích prostředků pro
nebezpečné odpady (plastový box 500 l na bateriové monočlánky, kontejner na zářivky, ohradové palety na
plechovky od barev, kontejner 500 l pro shromažďování chemikálií, sud 100 l na pitnou vodu pro případ
potřísnění nebezpečnou látkou či chemikálií, kontejnery 800 l na shromažďování motorových a jedlých
olejů).
Součástí veřejné zakázky je současně i doprava uvedeného vybavení sběrného místa na místo určení a jeho
kompletní instalace a uvedení do provozu (instalace betonových patek pro kontejnery, instalace připojení
k elektro, atd.).
Bližší technická specifikace je uvedena ve výkazu výměr (příloha č. 2) této výzvy k podání nabídky.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikačního číselníku CPV
34928480-6

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 590.133,00 Kč bez DPH.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 16.9. 2020 v 11:00 hod.
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky nejsou
otvírány.

Místo pro podání nabídky
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží nebo osobně do podatelny Obecního
úřadu Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží.

Provozní doba podatelny:
pondělí a středa :
08:00 – 12:00 hodin a
úterý a čtvrtek :
08:00 – 12:00 hodin a
pátek :
08:00 – 14:00 hodin

13:00 – 17:00 hodin
13:00 – 15:30 hodin

K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky nejsou
otvírány.

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

INFORMACE O ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí ustanovením § 29 ZZVZ.

JAZYK NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být
předložena v českém jazyce.

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce Dolní Podluží, tel: 770 151 006, e-mail: starosta@dolnipodluzi.cz

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Přílohy
výzvy
jsou
uveřejněny
na
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecDolniPodluzi

profilu

zadavatele

Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku
Příloha č. 7 – Fotodokumentace stávajícího prostoru určeného pro umístění obytného kontejneru a
mobilních eko – skladů

V Dolním Podluží dne 28.8. 2020

Ing. Adéla Macháčková, starostka obce

