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Výzva veřejné zakázky:

Systém odděleného sběru bioodpadů 
ve městě Proseč

Část 1: Dodávka automobilu
Část 2: Dodávka nádob na odpad

Zjednodušené podlimitní řízení
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1 Identifikační údaje

Druh zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení v režimu zákona o veřejných
zakázkách č. 137/2006 Sb.

Předpokládaná hodnota zakázky

Nákladní automobil s nástavbou jednoramenný nosič kontejnerů:       1 500 000,- Kč (bez DPH)

8 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –  12 m3 :                                287 200,- Kč (bez DPH)
2 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –   7 m3 :                                574 000,- Kč (bez DPH)
3 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –   3 m3 :                                  71 700,- Kč (bez DPH)

  

Místo plnění veřejné zakázky: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Zadavatel veřejné zakázky

Název: Město Proseč

Sídlo:                                Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Právní forma: obec
IČ: 00270741
Zástupce žadatele: Jan Macháček - starosta

2 Požadovaný předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Systém odděleného sběru bio-
odpadů ve městě Proseč“ Celý předmět veřejné zakázky je členěn na části tak, jak jsou uvede-
ny v kapitolách 4.1-4.2. Tyto kapitoly jsou nejmenšími nedělitelnými částmi veřejné zakázky. Je 
umožněno dílčí plnění. Každá z částí veřejné zakázky (v členění dle kapitol 4.1-4.2) může být tedy 
dodána jednotlivě (v členění dle kapitol) nebo může být celý předmět veřejné zakázky dodán jako
celek. Uchazeči jsou tedy oprávněni podat své nabídky na první, druhou, nebo obě části zakázky.

Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, pro-
střednictvím Operačního programu životní prostředí.
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3 Obchodní podmínky

Kupující uzavře s dodavatelem smlouvu na zajištění dodávek, které jsou předmětem plnění 
s obchodními a technickými podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci.

Pokud nebude provedeno plnění podpory projektu ze strany Státního fondu životního 
prostředí, má kupující právo od smlouvy odstoupit a uchazeč nemá právo požadovat na 
zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu s tím vznikly, a nemůže uplatňovat 
případnou náhradu škody. Toto ustanovení bude zapracováno do návrhu smlouvy na 
plnění příslušné části veřejné zakázky.

Platební podmínky

Kupující nebude poskytovat dodavateli zálohu na předmět plnění zakázky. 
Platby budou probíhat na základě daňového dokladu (faktury) vystavené dodavatelem za skutečně 
poskytnuté dodávky. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude kupujícím podepsaný pro-
tokol (dodací list) o předání a převzetí předmětu dodávky. Splatnost faktur dodavatele bude 45
dní od data jejich doručení kupujícímu.

Kupující může vrátit fakturu, která neobsahuje úplné údaje dle platných právních předpisů, obsa-
huje údaje chybné, na níž jsou fakturovány dodávky, které nebyly převzaty kupujícím.

Dodací, záruční a servisní podmínky

Místem plnění všech částí zakázky je Město Proseč , Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Termín dodávky bude nejpozději do 6 měsíců od výzvy zadavatele k zahájení plnění.

Požadovaná délka záruk pro všechny dodávky zařízení a vybavení dle technických 
podmínek je minimálně 24 měsíců. Po dobu záruky jsou opravy vad prováděny bezplatně
v záručním servisu. V případě výměny vadné části nebo celého zařízení hradí dopravu 
k prodávajícmu kupující, dopravu od prodávající ke kupujícímu hradí prodávajcí. Záruční servis 
bude poskytován na základě písemného oznámení závady. Termín odstranění vad je max. do 5 
pracovních dní po předání vadných částí dodávky k opravě nebo výměně. Smluvní pokuta za 
neodstranění vad v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každé 
jednotlivé reklamované zařízení.

Za doklady nutné k převzetí a užívání dodávek zařízení se považují zejména všechny průvodní do-
klady ke zboží, atesty, prohlášení o shodě, předepsaná technická dokumentace, návod k obsluze 
s přesným popisem servisních intervalů jednotlivých částí a seznam náhradních dílů v českém jazy-
ce. Dále mazací plán všech zařízení, pokud je pro provoz zařízení potřebný.

Zároveň bude v rámci záručního servisu poskytována dodavatelem předepsaná údržba technolo-
gických zařízení, vybavení a strojů. Provozní náplně a díly jejichž pravidelná výměna je předepsána 
výrobcem, hradí kupující.
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Sankce a bankovní garance

V případě prodlení s termínem předání předmětu plnění veřejné zakázky zaplatí prodávající kupují-
címu smluvní pokutu ve výši 0,05 % nabídkové ceny za dodávku za každý započatý měsíc prodle-
ní.

V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je prodávající oprávněn 
požadovat uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nabídkové, resp. smluvní ceny dodávky za 
každý započatý měsíc prodlení.

4 Technické podmínky

Plnění veřejné zakázky je specifikováno v bodech 4.1 až 4.2. Technické podmínky jsou stanoveny 
formou požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.

Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní uchazeč tabulku
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zároveň uchazeč doloží splnění technických požadavků 
dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů, 
apod. tak, aby bylo možno naplnění všech technických požadavků ověřit.

4.1 Dodávka automobilu – Nákladní automobil s nástavbou jedno-
ramenný hákový nosič 

Technická specifikace položky č. 1 - nákladní automobil s nástavbou 
jednoramenný nosič kontejnerů 

Emisní třída EURO 6

Kabina krátká

Rozvor náprav min. 3000 mm

Strana řízení vlevo

Užitečná hmotnost min. 4000  Kg 

Motor s minimálním výkonem 110 KW EURO 6

Motorová brzda

Brzdový systém s dvěma nezávislými okruhy

Protiblokovací brzdný systém (ABS)

Pomocný systém pro rozjdez do svahu

2 vyhřívaná , elektricky ovládaná zpětná zrcátka

Odpružená kabina, sklopná

Tónované čelní sklo

Zadní okno

Pneumaticky odpružené sedaclo řidiče, vyhřívané

Klimatizace

Zásuvka 12 V v kabině

Akumulátor 24 V, min. 110 Ah

2 zakládací klíny

Zvukový signál zařazeného zpětného chodu

Přední mlhové světlomety

Airbag řidiče a spolujezdce

Radio
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Digitální tachograf

ZTP jako doklad schválení pro provoz na pozemních komunikacích vydaný MD ČR

Návod k obsluze v ČJ

Jednoramenný nosič kontejnerů (JNK) 

Pro výše uvedený podvozek

Síla zdvihu min. 5 t

Doporučená délka kontejnerů 3000 až 4200 mm

Teleskopické hlavní rameno háku s blokací proti přetížení   

Výška háku 1000 mm, bezpečnostní západka háku

Hydraulický rozvaděč na rámu nosiče 

Vzájemná logická kontrola zabraňující nevhodné manipulaci se  signalizací konco-
vých poloh mechanismu v kabině vozidla

Lakování nosiče a pomocného rámu polyuretanovým nátěrem RAL 9011

Plastové blatníky včetně zástěrek

Zábrany proti bočnímu vklínění

Plastová schránka na nářadí

2x pracovní světlo na kabině vozidla

1x pracovní světlo na zádi vozidla spínané z kabiny vozidla

Olejová náplň 

Hydraulické pístové čerpadlo

ZTP jako doklad schválení pro provoz na pozemních komunikacích vydaný MD ČR

Návod k obsluze v ČJ, certifikát CE konformity strojů

4.2 Dodávka kontejnerů

Dodávka 8 ks nádob (kontejnerů) o objemu min. 12 m3 pro výše 
uvedený JNK

Kontejner vhodný pro výše uvedenou nástavbu

Objem min. 12 m3

Výška háku min 1000 mm

Celková délka kontejneru max 4500 mm

Výška kontejneru max. 2000

Vnější šířka max. 2100 mm

Podlaha z ocelového plechu tl. min. 4 mm

Bočnice a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm

Zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min.  3 mm s bezpečností pojistkou

Háčky pro zakrývací síť

Dodávka 2 ks nádob (kontejnerů) o objemu min. 7 m3 pro výše uve-
dený JNK

Kontejner vhodný pro výše uvedenou nástavbu

Objem min. 7 m3

Výška háku min 1000 mm

Celková délka kontejneru max 4500 mm

Výška kontejneru max. 1000 mm

Vnější šířka max. 2100 mm

Podlaha z ocelového plechu tl. min. 4 mm

Bočnice a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm

Zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min.  3 mm s bezpečností pojistkou

Háčky pro zakrývací síť
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Dodávka 3 ks nádob (kontejnerů) o objemu min. 3 m3 pro výše uve-
dený JNK

Kontejner vhodný pro výše uvedenou nástavbu

Objem min. 3 m3

Výška háku min 1000 mm

Celková délka kontejneru max 4500 mm

Výška kontejneru max. 500 mm

Vnější šířka max. 2100 mm

Podlaha z ocelového plechu tl. min. 4 mm

Bočnice a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm

Zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min.  3 mm s bezpečností pojistkou

Háčky pro zakrývací síť

5 Klasifikace zakázky

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
 34144510-6 Vozidla na odpadky
 34928480-6   Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

6 Subdodavatelé

Výše subdodávek není omezena.

7 Požadavky na splnění kvalifikace

Základní (dle § 53zákona) splní dodavatel, který:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
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statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště do-
davatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za čin-
nost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Splnění základních kvalifikačních předpokladů se v nabídce dokládá čestným prohlášením. Čestné 
prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

Profesní (§ 54 zákona) splní dodavatel, který může na výzvu zadavatele předložit:

 Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se v nabídce dokládá čestným prohlášením. Čestné 
prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

Dodavatel je povinen předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti spl-
nit veřejnou zakázku (příloha č. 6 této zadávací dokumentace). 
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Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) nejsou stanoveny

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, s nímž má být 
uzavřena smlouva:

V rámci součinnosti k uzavření smlouvy před jejím uzavřením (§ 62 odst. 3 zákona) se předkládají 
originály (úředně ověřené kopie) dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Stáří dokladů k proká-
zání kvalifikace (týká se dokladů prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního rejstříku ) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, přičemž není vyloučeno, aby 
uchazeč předložil doklady „mladší/čerstvé“ a takové doklady se mohou vztahovat i k době po uply-
nutí lhůty pro podání nabídek.“

Splnění základních kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy se dokládá:
 výpisem z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)],
 potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohláše-

ním [písm. f)],
 potvrzením příslušného orgánu či instituce [písm. h)],

Splnění profesních kvalifikačních před uzavřením smlouvy předpokladů se dokládá:
 výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;
 dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídají-

cím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávně-
ní či licenci.

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

Důsledek nesplnění kvalifikace:
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost předložit origi-
nály nebo ověřené kopie dokumentů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy bude zadava-
telem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8 Varianty nabídky

Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny

Měna nabídky je česká koruna (CZK). 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sa-
mostatně DPH (snížená sazba DPH), samostatně DPH (základní sazba DPH) a nabídková cena 
včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze č. 1 této zadá-
vací dokumentace.
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Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění za-
kázky a zaškolení obsluhy.

Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.

10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Počet vyhotovení nabídky je 2 paré tištěné verze (1 
originál a 1 kopie). 

Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 7; čestné prohlášení k prokázání kvalifi-

kačních předpokladů, které se prokazují čestným prohlášením, je v příloze č. 3 této zadáva-
cí dokumentace a čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti (příloha č. 6)

3. Návrh smlouvy (smluv):
 Uchazeč o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou nedělitelnou 

část předmětu veřejné zakázky (vzory v příloze č. 5)

 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem 
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jed-
nání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v 
takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení nepodepsané-
ho návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není před-
ložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém pří-
padě neúplná.

 Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele, uve-
dené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoní-
ku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

 Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné doplnit:

- cenu v Kč jako nejvýše přípustnou, dle podmínek zadávací dokumentace, uve-
dených v kapitole 9 této zadávací dokumentace

- nejzazší termín dodávky,

- ustanovení o záručních lhůtách v měsících a ustanovení o lhůtě pro odstranění 
závad

- ustanovení o sankcích v % za každý započatý měsíc prodlení z celkové nabídko-
vé ceny při prodlení s předáním předmětu plnění a ustanovení o smluvní pokutě 
za prodlení při provádění záručního servisu, v podobě smluvní pokuty, kterou je 
prodávající povinen zaplatit při nesplnění podmínek podepsané smlouvy

4. Nabídková cena nabízené části předmětu veřejné zakázky, vyplněná tabulka cen, která je 
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace

5. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických 
podmínkách (kap. 4 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek 
zařízení bude formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2. Technické parametry bu-
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dou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného po-
pisu dodávky zařízení, fotografie stroje či zařízení, nákresy stroje /zařízení, technickým pro-
spektem a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné 
dodávky zařízení.

6. Prohlášení uchazeče (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je 
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, pode-
psané statutárním zástupcem uchazeče, že uznává podmínky zadávacího řízení tak, 
jak byly zadavatelem předloženy a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul 
všechny náklady, potřebné pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady  
a že bere na vědomí, že pokud nebude provedeno plnění podpory ze strany SFŽP 
k projektu, má kupující právo od smlouvy odstoupit a uchazeč nemá právo po-
žadovat na zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu s tím vznikly, ani
nemůže uplatňovat příp. náhradu škody (vzor příloha č. 8).

7. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele.

8. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmeno-
vitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

9. Čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřej-
nou zakázkou (příloha č. 7 této zadávací dokumentace).

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, 
je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písem-
ně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v 
plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč věnoval pozornost zpracování nabídky a postupo-
val přesně dle výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být 
důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou a 
svázat tak, aby tvořily jeden celek a zabezpečit je proti rozdělení.

Pro každou nabízenou část veřejné zakázky (dle specifikace v kapitolách 4.1. a 4.2) je 
třeba předložit samostatnou nabídku.

Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče a se zřetel-
ným nápisem (v levé dolní části obálky): „Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě  
Proseč“ - NEOTVÍRAT“
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11 Doba, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem své 

nabídky

Uchazeč je vázán obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena 
na 90 dní od data pro podání nabídek

12 Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Dříve než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeho 
nabídka je pokládána za nejvýhodnější (vítězná nabídka).

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vylou-
čení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

13 Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro po-
dání nabídek. Doba pro podání nabídek pak bude prodloužena o dobu, která uplynula od zveřejně-
ní výzvy k podání nabídek až po dobu, kdy byla oznámena změna zadávacích podmínek. 

14   Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení:
1. října 2P14

Termín pro podání nabídek:
21. října 2014 do 15:00 hodin, 
na adrese: Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Nabídky lze podat každý pracovní den – v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 
15:00 a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejpozději však do shora uvedeného konce lhůty pro podání nabí-
dek.

Otevírání obálek:
21. října 2014 od 15:00 hodin, 
na adrese: Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Osoby poskytující informace:
Jan Macháček – starosta

Případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude oznámeno jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na 
profilu zadavatele.             

Veškeré informace budou podávány formou uveřejnění na profilu zadavatele.

15 Přílohy zadávací dokumentace

Veškeré přílohy a výzva se zadávací dokumentací jsou k dispoziciv elektronické verzi ke stažení na 
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270741

Příloha č. 1: Tabulka cen
Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
Příloha č. 3: Čestné prohlášení
Příloha č. 4: Krycí list nabídky
Příloha č. 5: Vzor smlouvy
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Příloha č. 7: Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvlášt-
ního právního předpisu
Příloha č. 8: Prohlášení uchazeče k podmínkám nabídky

V Proseči dne 1. října 2014

....................................................................
Jan Macháček - starosta

   






