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V Ý Z V A 
 

k podání nabídky  
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – OPŽP 

zakázka malého rozsahu 2. kategorie 
 

 

Zakázka:  „Kompostování občanů na Bojkovsku – 2. etapa“    

 

Zadavatel:   Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 
 
Zastoupen: RNDr. Romanem Kašparem, Olšava 2215, 688 01 Uherský Brod 
   
Druh zakázky:  veřejná zakázka na dodávku 
 
Způsob zadání:            Zakázka malého rozsahu – 2. kategorie dle Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory OPŽP (nejedná se o zadávací řízení 
dle zákona č.137/2006 Sb.) 

 
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU 

 

 

a) Identifikační údaje zadavatele 
 
       Název zadavatele:   Bojkovsko, sdružení měst a obcí 
      Se sídlem:   Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 
 IČ:   71189319 
 Kontaktní údaje zadavatele: Mgr. Petr Viceník – předseda svazku obcí 
 e-mail:  p.vicenik@bojkovice.cz  
 Telefon 602 503 202 
 
 Zástupce zadavatele:   RNDr. Roman Kašpar    
 e-mail:  r.kaspar@centrum.cz  
  

b) Název a popis předmětu zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob – kompostérů na kompostování 
bioodpadu a odpadu při údržbě zeleně na území mikroregionu Bojkovsko. Jedná se o 
pořízení 480 ks kompostérů o min. objemu 900 l a 20 ks kompostérů o min. objemu 
600 l. Poměrové množství plánovaných kompostérů bylo vyhodnoceno na základě 
předběžného průzkumu obcí mikroregionu. 

 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  

 kód CPV – 44613800-8, název – kontejnery na odpadový materiál 
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c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:  1 025 000,- Kč  

 
d) Lhůta a místo pro podání nabídky 
 
       Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29. 7. 2014 do 7.15 hod.  

 
Místo předání nabídek:  
Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, k rukám Ing. Lucie 
Machálkové, manažerky zadavatele 
 

e) Hodnotící kritéria pro zadání zakázky  
 
Základní hodnotící kritérium je nabídková cena. Posuzuje se cena včetně DPH. 
 

f) Informace o zadávacím řízení 
 
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. Zadávací řízení je 
provedeno dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – OPŽP, Zakázky 
malého rozsahu 2. kategorie. 

 

g) Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. 
 

h) Údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006 
 
Výstupy budou splňovat podmínky povinné publicity dle článku 9 nařízení Komise 
(ES) č. 1828/2006 a to: 
1) Symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU 
2) Odkaz na OPŽP 

 
i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailová adresa 

 
Kontaktní osoba: 
 
Mgr. Petr Viceník – předseda svazku obcí 
Tel. 602 503 202 
Email: p.vicenik@bojkovice.cz 
 
RNDr. Roman Kašpar, zástupce zadavatele 
Tel. 774 230 210 
Email: r.kaspar@centrum.cz 
 

j) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace je přílohou Výzvy k podání nabídek. V případě potřeby či 
mailové výzvy bude mailem zpět zaslána. Zadávací dokumentace bude poskytnuta 
bezplatně. 
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k) Další údaje: 
 

1. Otevírání obálek se bude konat dne 29. 7. 2014 v 7.15 hod 
2. Místem pro otvírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost města Bojkovice, 

na jejíž adrese má zadavatel sídlo (Sušilova 952, 687 71 Bojkovice). 
3. Každému uchazeči budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce 

(zadávacích podmínkách). 
4. Dodavatele je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předložit zadavateli.  

 
l)  Práva zadavatele 

1. Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v Závazných pokynech pro 
žadatele a příjemce podpory – OPŽP 

 2. Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži 
 3. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky  
 
V Bojkovicích, dne 3. července 2014 
 
 
Zadavatel:  Bojkovsko, sdružení měst a obcí 
 
 
 
Zástupce zadavatele: Mgr. Petr Viceník 
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Příloha výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

„Kompostování občanů na Bojkovsku – 2. etapa“ 
 
 
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob prokázání: 

 
Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky  

 
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 z. č. 137/2006 Sb. budou doloženy:  

 
1.1.  Čestným prohlášením dle § 53, odst. 1 – viz příloha č. 2 zadávací 
dokumentace 
 

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 z. č. 137/2006 Sb.:  
 

2.1.   Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo 
jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zadávané zakázky (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
certifikátem vydaného správcem systému registru certifikovaných 
dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát 
zahraničního dodavatele, licence apod.) 

 
2.2.  Doklad o oprávnění k podnikání - živnostenské oprávnění opravňující 

k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky. 
 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů 
v prosté kopii. 

 
3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb.: 
 
Seznam významných realizací uskutečněných dodavatelem v posledních 3 letech (zpětně 
od data pro podání nabídky) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění – minimálně 3 
realizace obdobného typu (dodávky kompostérů) jako veřejná zakázka 
s minimálním rozpočtem 1,000.000,- Kč včetně DPH pro každou z nich.  
Přílohou tohoto seznamu musí být způsob prokázání dle § 56 odst. 1 písm. a), tedy 
osvědčení o poskytnutí obdobné služby veřejnému zadavateli či jiné osobě.  Dle 
ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona je dále doporučeno dodat k nabídce popis a 
fotografie zboží určeného k dodání. 
 
 
 
 


