Výzva k podání nabídky
PREAMBULE
Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“) a
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Zakázka, jakožto zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 18 odst. 5 Zákona ve spojení s § 12 odst. 3
Zákona, není zadávána v režimu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
ÚVOD
Zadavatel Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídek za účelem realizace veřejné zakázky
v rámci 5. výzvy Ministerstva životního prostředí: „Oddělený sběr odpadů v obci Horní Krupá - zbudování
sběrného místa“, tento projekt (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000590) je
spolufinancován z prostředků Evropské unie – Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).
Uveřejnění této výzvy na úřední desce zadavatele je oznámením o zahájení zadávacího řízení.
PODMÍNKY VÝZVY
Identifikační údaje zadavatele
Obec Horní Krupá
Horní Krupá 49, PSČ 580 01
801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Václav Lacina, starosta
00267481
Václav Lacina
telefon: 725 101 163
e-mail: starosta@hornikrupa.cz

Název
Sídlo
Právní forma
Zastoupený
IČO
Kontaktní osoba

Název a popis předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
„Oddělený sběr odpadů v obci Horní Krupá - zbudování sběrného místa“
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování sběrného místa, a také rozšíření stávajícího technologického
vybavení o 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které umožní rozšíření systému o další druhy tříděných odpadů.
Sběrné místo s přístřeškem bude zbudováno na pozemku v katastru obce s parcelním číslem st. 7/1 v k.ú. Horní
Krupá. Pozemek je ve vlastnictví obce.
Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV:
Popis:

CPV:

Stavební práce

45000000-7

Kontejnery na odpadový materiál

44613800-8
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.020.669,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotací. V případě neobdržení dotace může
být zadávací řízení zrušeno.
Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27.6.2016 v 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídky:

Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, PSČ 580 01

Kontaktní osoba pro příjem nabídek je Václav Lacina, starosta.
Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese zadavatele zakázky v pracovních dnech od 8:00 do
11:00, a to mimo poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 27.6 2016, kdy lze nabídku doručit nejpozději do
10:00 hodin.
Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele s tím, že
odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na uchazeči.
Hodnotící kritéria
Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za celý předmět plnění.
Doba a místo plnění, zadávací lhůta, prohlídka místa plnění
Termín uzavření smlouvy:
Termín plnění:
Místo plnění:
Zadávací lhůta:

předpokládaný termín uzavření smlouvy červenec 2016
předpokládaný termín předání předmětu zakázky do 15.9.2016
pozemek s parcelním číslem st. 7/1 v k.ú. Horní Krupá
do 15.9.2016
Jazyk podané nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány pouze v českém jazyce.
Podmínky přístupu k Zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci adresně vyzvaným zájemcům zasílá zadavatel současně s touto Výzvou. Všem ostatním
dodavatelům předá zadavatel zadávací dokumentaci v listinné podobě bezodkladně na jejich žádost v místě pro
podání nabídek, nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mail starosta@hornikrupa.cz Zájemce je povinen
ve své žádosti vždy uvést název veřejné zakázky.
Digitálně podepsal Václav Lacina
V Horní Krupé dne 8.6.2016
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