
ii]nisterlýo živon,iho !íOíiedí

Výzva k podáni nabídek vč. zadávací dokumentace
k véřéjné zákáz.é málého róz9hu

Název veiejného zadaYate e
KryŠtofów Hamry 641 4]1 9' Vejpdy

B., FÉnt škem HenZ em, starosiou ob.e

čÁ§, rr.
VYMEŽEŇÍ PŘaDMŘU ZAKÍZ(Y

2.1, Předmětefi Veiejné žkázky jé dódáVkž 140 k komp.íérŮ o objemu 300l,

Podrcbná speclik ce piedfiětu Veřelné žakázky le uvedena V pii]oze č, 1 Ť*hn]cr;
spďifika.é, pódňiíky p něni předmětu vefujné akázlq j9ú dá e uýedeny a v pňoze Č, 2
ob.hodni podmíiky.

2 2, PfumĚt Veřejné zakjzky je spoufinancoýjn EvrcPskou unii- Fondem sudížnostiz operačniho
prcqFnu z]votni prostfudi (dá e jen ,,oPZp") v řáfici pmlektu ,,Póřizeni kófipóstéli pío óbiany

xryštofo!,y Namď, req, č, prcjeltucZ.05,3 29/0o/0.o/17 063/0005541,

2 3, Mistem plněnije sidlo zadavate e na adrese Kryštofe} Hamry 64, 43t 91 Vejplty,

24, Předpokádáiá hódnota Veiejné zakázky je 501.200,- KČ b€z DPH, Piedpokládaná hodnota je
účastniky nepřekočit€lná,

2 5 R€lizace předmětu veiejné akjzky (doba dodáVky) bUdematimálně60 k lendáini.h dndód nábyti
účinnósti sňóúw s Vybíánýň doddvatelem,

z6, N€Fdná se ó ždáýá.i řizeni d e zákona i 134/2016 sb, o Zdáváii Veřejný.h zJkjzek, Ve znéni
požděi!i.lr předp 9ů (dále r€n "ZZVZ')

z 7, Pókúd FóU v zadáVa.i.h pDdminkách obsaženy požadavky n€bo odkazy na jednotlvá obchodni
jména, zvláštní označeni podniku, zvláštni ozíačeíi Výíobků, výkónů aiébó občhódíi.h
fiareíiá Ů, kleřá platipro út tý podnk neboorqanizačnijednotku za přnnačné, popi patenty a
Užitné qoly,lsu uredeny pouze prc lpňesněniá přb iženil&hnckých paraňétů a zadavate
LŤó:řLépo,j r,ó J'n;Jlé,F,,|,voodoo é oi":e1

Náz€v V€řejné zakázky Pořízeíi kompostént pro obč.ny - Krvštofow tlámry

Díúh VéfuFé zakázky Dodávky

cPV Veřeiné zak ky zejména



Minilterlvo živoiniho rn5l"ledi

čí§, ú,
DoDAŤĚčNÉ t řoRMAcř l( zADÁvA€íM PoDMiNKAM

3,1. Dodavate je opřá Vnén po za da Vátel p i*m ně požadóvat V}sVét eí i zad áva.i. h podm inek, Phe m ná
žádóst musibýt zadavaie dDrřena nejpozději4 pra@vní dny pfu uplynutín lhůty pm
podáňí ňábidek, a to na adresu,adavat€le uvedenou V éďi I V}§véteni zadáVaci:h
podnínek miŽe Ddaýatél póskytnóUt i bez přéd.h.ui iádost zádávatél ddeie Vysýět€ni
bdává.i.h pódmineki připadně souv€jici dokumen§,, nejpozděj do 2 placoviich dno po
dorúčen í žád osti, Pok ud zad avate na žádost o !rysvét en í, ktelá n€n i doruče na Vča s, v,ysvět e n i
p6kytne, neňúsi tútó hŮtu dodŽet,

3,2 Vysvětleni zadáVacich podňinek, Včélné pfusiéhó zněni požadavku pódlé odí 3 1,i ódéšLe
ZdáÝát€l soúěsiě Vóň účastnikúm VýběrcVého řiz€ni které Vyzva V Émci VýzvY a souČaýě
uveřejni Wsvéteni zadáVacich p.dminek Vtetně pfusného ,něni žádoďi ďejným způsobem,
jakým weřjíir ónámenio aháFni výběrcvého ineni.

3,] zadáVaci podminky mi]žó zadavaie ,něnit íebó dopln t před up ynutim hů§, pío podáninabidek
zména nebD doplněnizadáVacidokumentae m6i být uveiejněna nebo oznámena dodavatelom
stelnýn zpŮ$beň jakó zadáVa.i podmii|;, ktÉíá bya zménĚna nebodopněna.

3,4 Pokud to povaha dopněni nebo zména zádáVaci dokúmenlace VyžadúF, zadavate sóúčasně
piňěň.iěpód oúžilhůtU pro podáni nabidek, V piipadé takové zmény nebodopněnizadáVa.i.h
pódňinek, ktelá mOž€ rozšřit okruh možný.h účastník0 výbérového ineni, prodouží zadavate
hOtu plo podáninabidek tak, aby od odesánižměny nebo dop^ědizadáVáridokúňéňta.Éčinila
nejméné @ou svou půVodnidé ku

4,1, Lhi]t prc doručen i nabid ky: do 16, dubna 2013 do
přljďí nábídky, nikóliv dátuň odesláni).

17:00 hód, (Róžhodlji.i j. d.ťún

4,2, Misló pío dóíúčéni nabidky (osobničipoltou)

obec kryŠtofovy Hamry
KryŠtofovy Hamry 64

a.3 osobnidolučenije možné na podate]nu zadáVatee

4.4, Zpisob doručeninabidky V uzaviené zabezpeiené
íabidky obálka búde označena Štitkem]

V úiednihodiny Úteďá dvíték| 3,00

obálGdo Výše úvédéného fiGta pmdóíUč€ni

Veřejiá zakáZka
pořizéňí konpoštéro pro občany - kryštofovy Hamry

NEo]arRAŤ

Na óbálG búdé v levém honim lohu uvedeno označenidodavatee a adresa prc připadné
zasáni oznámeni o pózdíiň podáíi nabidky

Vi?6kFdíinad } !i dá€.idďlmsh€ (folreý kňp6úd] ío.M4 Kry{obyHáňq)

I



Minht r|vo živdiílhd Dúltlpdi

úsí v,
pRo(ÁáNÍ xvÁ[rFí(ÁódcH PŘEDPoKLADů

Dódav.tél k prokázání kvalilikačnich př€dpokladú v nábidce předloží|

a) Ve vzkhu k České reDublce výpis z obchodniho rcjstříku n€bo jiné óbdobné ev denc,
pokud jiný píáVni přénpis žáps do tákóvé éV]den@ !,yž.dúje, Dókad ó sp^ó^i píófesni
,pÓsobibnidF přéd.hozi vétj/ mu5iprckazoyat sPlněni požadovaného krteria zpŮsob osti
nejpordějl V dobé 3 mési.Ů pied díéň podáninabidky,

b) DókládoopóvněnipodnikatVrcehuodpóVidali.imupředmětuV€iqnéDkázkyŤedy
oprávněni pokrýVaJi.i píódéj panóVý.h komposterů (napi opáVněni pro Vekoob.hod,
fiálfub.hod nebo Výrobu a ná5 edný prodel p astNých výřobkÓ),

.) seznán vý2naňných dodáY€k poskytnutkh dodavate€m za posedni 3 rcky pied
zahájenim této Veře]né zakázky (§, dokónčený.h v óbdóbi 36 měsi.ů bezpío§tiedně
př€dcházejicich zaháJeni tétó Véřé]^é zakjzky) 5 uvedeiim jej].h skučného popisu,
hodnoty, odběrátéle a doby plnění,

Z tohoto seznamu musi být žřéjmá dónáVk n€jňéiě 7D kofipó{éíů,

d) 
'ópisyÝýóbkú 

Určených kdodáni, ze který.h bude patíné,,da nabízené kompostéry
splňu)i zadavate em póžadovaíé paráhetry, a to i4! komp ďnim !-yp něnim přilohy Č 1 této
VýzVy, !a! dóložeíim te.hnřkého popsu kompostéri (napi technickým lstem, či jinou
yhodnou fomou),

5 2, Dokady o kva fikaci předkládajidodavateé v nábidkách V kóp í.h, ádavát€l si může V průŇhú
zadáVacihó řizeniVyžádat pfuoženiorqiná ů nebo úředně ov_lřenkh kop idokad0 o kva ifikaci

čAsrvL
oBcHoDNÍ poD iNKY, včETňĚ PLAŤEBNiCH PoDMíNEK

ob.lrodni podminky uadaýatee, ýčetně p alebnich pódmiíekFou úÝed€ny V piilože i,2 této VýžVy

úsí ur.
PoŽÁD^v(v ltA vAiIAŇrY

Zadavate nepřpouštivaíiantni iešeni,

čÁ5r un,
POŽADÁVKÝ NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNi NABiDKOVÉ CEI{Y

3.1, Do.avale sbnovi nabjdkDvou.enu za cé p]néniveielné zakázky.

3.2, Nabidková cenaveiejíézakázkybude Uvedena Vé5ké ménéV čenéni nabidková €na bezdaně
z přdané hodnoty (DPH]i samostatně 0PH (DPH d€ aklúá ni 9žby) a .é ková nábídkóVá ťoná



B,3 Nabidková @na @lkem Ve Výše zmi^ě^é skadbé bldé UÝedena i na krycim stu nabidky VD
přilóha č 3 této Výzv}, Nabidková cena bude zplacována V souádU s Výzvou k podáni nabidky,
nebo j nou dokumenLeci obsalrujití Vym€zéni piÉdmětU žakáZky,

3.4, NábidkóVá.oná bud€ slanóý€na jakó cena ,,nejvýše připustná"a músiV nibýtDhrnuty Veškeré
íá k ady spoFn é s Ťea 

'aci 
piednětu Veř€jné a krky

3 5, Předpokádaná hodnota (501.200,- KČ

hódnoty Ďabidkovóu .énou Účastnik je
teto Veře]né zakázce,

i,linůtertvo životnih0 ln5tiedi

bez DPH) jé nPpřékĎČteLná PiekroČeni předpokádané
způsobilé k \ry oučenitakovéhó účastnika z dalšiúóstiV

ósí ,
PoDMíNfi A požÁDAvl{Y NA žPRÁcovÁNi I{ABÍDKY

91, DodáVateVesVénabiíceuvedesVéidentfkačniúdajé,a!Jvm6ahu názďokhodnifimy,
(oo Ťb p.drúr b,,d,lP,la" o o,ob oo,c\tle eo,d n.".r dóodolde lČ, D'Č
te€fon,e.ma (prc komunikaciVprŮběhú pío.e udáVáŇakázky)-VDpřiohaČ,3tétoVýzVy

9,2. Dodavat€lVe sVé nabid.É pň.dóžináVlh smLoury podepsanýosobou opláViěíoújédnatjménem
č ,a úěstnik . Pokud náVň smouvy podepiše zffocněíá osoba, musí být součásti nabidky
dódaÝateé též pik úšná pLatná pná mm Pisemný nrrh 5mo!ry mú§iak eptovat tefi výzw k
podáii nabidký n€bo jíé dókufi.nty obsahúji.iVymeženi piedmětu zaká?ky, Pcemný návrh
smlóúVy músipně akceptovat tenobchodní:h podminek, které tvořipřjóhu č z této Výz!.y, a
nelze5eoddchodchýlit(dódavatelpou.ÝypniWznaČenéást náVrhu 9mouw ób.hodni.h
podminekČdepoznámekapoúzeÝjéjchróz9húíávňsňouvyVhodněuplavi)Udajeuvedéné
V náVíhU sm oúVy se nesmi lišt od údajů uvedených V jné ěsti iabdky účastnika, V piipadé
rozpori je pak vŽdy rcZhodujici pGemiý ňávrh sňóUÝy.

93. Nabidka bude před ožena v čéskéh nébó sóVerekém jazy.e (neni nezb}4né U připadný.h
píóspektŮ, tethn cký.h popisŮ a te.hnkkých istŮ nabiz€ného zboŽi),

9 4, Nabidka účastnika nesmi obsahovat piepGy nebo opía!,y, ktéíé by moh]y Uvést zadavatele V omyl
zadavatel dopóíUřlje iabidkú úóstniká zajistit zpŮsob€m znemoŽňúji.iň manipuaci s

9,5 Zadavate doporučuF (nepovinně) účastnikom ve 5vé nabíd.e póUžit bóbo pořadidokumento|

. Klyci ist nabidky-vzpřiLoha č,3

. VýpGž ob.hodniho €střiku, pokudlev něm zapsán

. Dokad o opIávnéni k pódn káii

. sez nam Význa m ných dodávek

. PopisyvýmbkŮ UlGných kdodáni

. Návrh smouly podepsaný ósóbóU ópíáVnéioujedtrat,a účastnika Včďně přílohy Vz přioha

. o9t t idokumenry dk zvážen i dodá Ýatelé

mb.e (folreDikmNíili N oery kryíodyHamry)



Minií.rrÚ žiÝotŇ}o0ojťédí

l0.1.2ákadnin kitérem pro zadánitéo zak;zkyjé néjnižši

10 2, Pi hodnocení nabídkové ceny l€ ozhodná jeji clová
návrhu smlouvy (Čánek IV, odst l).

više bÉž DPH, která bude uvedena v

11,1, Zadavatelnehíadidodavateům náklady wn ké z účastiV bňió řnéni,

11.2. oteviráni obijlek 5 nabidkam o@běhné dné 16, dubná 201a v 17|01hodin na adresé sidla
zadavate€ KryŠtofovy Hanry64,43191 Vejpiry otevirániDbáéksemápřáVoúČastntj€den
opnivněný zá{up.é Účastnika, jéhož nabidká byla zadavate i doručeia ve hilě pío podáni

113 Zadavate sitimto VyhŤazule práVo:

. poádat o objasněn i př€d ožených údalů, dokádů, n€bo dopnénidašrch nebo

. údájů, dókladů (v soúadu s § 46 ZZVZ),

, póstúpóVatv soúlad! s § 113 zZVz (insttut m moiádně nnké nabidkové ceiy),

. zakázku kdyko] V před uzavřenim 5m olw íúšii
l1.4, D]é § 2É zákoía č 320/2001 sb,, ó lnančni kontrole Ve Vefujné správé je rybřaný dodavate

o obo, ooý , ol\oohoů5obl D' 4 olL lfu1:1 lo,1,ol/

v Kr/štofových Hamlech dne 4, dubna 2013 * šl, ! -


