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vÝzvA KPoDÁxÍ xlnÍurYA

PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE
Předmět zakézky:

,,rPořízeníkompostérů,drtiče a štěpkovače pro efektivní
nakládaní s biologickým odpadem v obcích Dubenec,
Lanžov, Vilantice a Hřibojedyoo
Druh

zakinky:

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakíuky bez

DPH:

961

.

l58'- Kč

Druh zadáv acího Íízení:Zakázka malého rozsahu 2. kategori e - Výbě r ov é Íízení
zadávané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v oPŽP

Tato veřejná zakázka bude financována zprostředků operačníhoprogramu
Životní prostředí a zadavatele.

Zadavatel zakázky:

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55 Dubenec

I
I

IČz 00277801
Statutární zástupce: Jaroslav Huňat, starosta
o soba pověřená výkonem zadav atelských činno stí :

KOMCIS PROFI, s.r.o.
Vlčnovská 1937' 688 01 Uherský Brod
ICz 29295882
Statutární zástupce: Ing. Marián Dolinský

1.

Předmětem veřejné zakázky jepoŤizení kompostéru (405 ks), pojízdného drtiče (1 ks) a
štěpkovače (1 ks) pro zlepšeníseparace biologického odpadu v obcích Dubenec, Lanžov,
Vilantice a Hřibojedy. Realizace zakfnky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace
a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.

2. Kompletní zadávaci dokumentace je zveřejněna na profilu
(https ://www.vhodne-uverejneni. czl pr ofi,ll 0021

1

zadavate|e

80I).

3.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českémjazyce.

4.

Kontaktní osoba pro výběrové Ťizeníje Ing. Marián Dolinský, tel.: +420 734 I37 318'
mail : verej nezakazky@komcis. cz.

5.

Místo a lhůta pro podání nabídek

a)

b)
c)
d)
e)
6'

e-

Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele (obecní úřad
Dubenec, Dubenec 2I0,544 55).
Lhůta pro podání nabídek končídne 03.12.2014 v 10:00 hodin.
Nabídky mohou bý podány osobně nebo doporučenou poštou. Při
osobním předání je nutno nabídku odevzdat na adrese zadavatele,
v prácovních dnech od 8'00 do 14.00 hod.

Zadavatel neotevře obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.

otevíráníobálek se uskutečníbezprostředně po ukončení lhůty pro
podání nabídek v sídle zaďavate|e. otevírání obálek bude neveŤejné.

PoŽadavky na kvalifikaci

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a)
b)
c)
d)

splnění základních kvalifikačníchpředpok1adů;
splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů;
předloŽení čestnéhoprohlášení o své ekonomické a finančnízpůsobilosti splnit
veřejnou zakázku;
splnění technickýchkvalifikačníchpředpokladů.

Podrobná specifikace poŽadavků na kvalifikaci, včetně vzorových dokumentů je uvedena
v zadáv ací dokumentaci.

7.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

7.I

Základnim hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakázky je nejniŽšínabídková
cena.

7.2 Při
7.3

hodnocení nabídkové ceny je rozhodná jeji výše uvedená bez daně z přidané

hodnoty.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkovéceny od nejniŽší po nejvyšší.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkovéceny
pod1e $77 zákona.

8. Vyhraze ná pr áv a zadav atele;

8.1

Zadavate| je oprávněn výběrové Íweníkdykoliv zrušit. Zaďavatel si ponechává
možnost zrušení zaďávacího Ťízeni na dodavatele pro případ, že na akci nebude
podpora v rámci oPŽP poskýnuta. Pokud zadavatel zruši zaďávací Ťízeni, nevzniká
dodavatelům vůčizadavateli jakýkoliv nárok.

8.2

Dodavatelnemá nárok na úhradu nákladů spojených

s

účastína soutěŽi.

9. Tato veřejná zakázka neni zadávána podle zékona ě. 13712006 Sb. o veřejných zakénkách,

v platném zněn|

V Dubenci dne 18. II. 2014
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Jaroslav Huňat, v.r.
starosta obce Dubenec

