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Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU  
  
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   
pro veřejnou zakázku 

 
zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – 

OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku 
 
 
 
 

 

„Kompostování na Bojkovsku – 2. etapa“  
 
 
 
 
 

červenec 2014 
 
 
 
 

Zadavatel:  
Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 
 
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:  
RNDr. Roman Kašpar, Olšava 2215, 688 01 Uherský Brod 
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Obsah zadávací dokumentace 
 

a) Vymezení předmětu zakázky   
b) Požadavky na varianty nabídek podle § 70 
c) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
d) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
e) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií 
f) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
g) Přílohy zadávací dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základní údaje o veřejné zakázce 
  
Název veřejné zakázky: Kompostování na Bojkovsku – 2. etapa    
Název zadavatele: Bojkovsko, sdružení měst a obcí    
IČ zadavatele: 71189319 

Sídlo zadavatele: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Petr Viceník   
Telefon   602 503 202 
 
 
Osoba pověřená zadavatelskou činností: RNDr. Roman Kašpar 
Sídlo: Olšava 2215, 688 01 Uherský Brod 
Telefon, fax: 774 230 210 
email: r.kaspar@centrum.cz 
 

mailto:r.kaspar@centrum.cz
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a) VYMEZENÍ 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) 
 

Název obce / adresa 
doručení kompostérů 

Počet ks kompostérů min. 
600 l v ks 

Počet ks kompostérů min. 
900 l v ks 

Rokytnice - 100 

Šanov - 10 

Záhorovice 5 60 

Nezdenice 5 55 

Šumice - 100 

Komňa 10 25 

Rudice - 130 

Celkem 20 480 

 
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 
Domácí kompostér o objemu min. 600 l 

 Množství: 20 ks 
 
Další technické požadavky: 

 Objem: minimálně 600 l 
 Materiál: plast 
 Tloušťka stěn: minimálně 4 mm 
 Váha: minimálně 15 kg 
 Bez dna 
 Boční dvířka k vybírání kompostu 
 Protivětrná pojistka 

 
Domácí kompostér o objemu min. 900 l 

 Množství: 480 ks 
 
Další technické požadavky: 
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 Objem: minimálně 900 l 
 Materiál: plast 
 Tloušťka stěn: minimálně 4 mm 
 Váha: minimálně 18 kg 
 Bez dna 
 Boční dvířka k vybírání kompostu 
 Protivětrná pojistka 

 

 
b) POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

 

 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
 

 
c) POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění 
jednotlivých položek obsažených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena 
v české měně (Koruna česká). 
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci zakázky včetně nákladů 
souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru a musí být platná až do doby stanovené dokončením zakázky. 
 
Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: 
 - Vyplněný krycí list nabídky,  
 - Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH. 
 
Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. 

 
Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 
 
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace  
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
 
Překročení nabídkové ceny je dále možné pouze za podmínek uvedených v návrhu 
smlouvy o dílo.     
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d) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

 
Požadavky na způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána 
statutárními zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku.  

 nabídka bude podána ve dvou  vyhotoveních (1x originál + 1x prostá kopie) 
a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena:  
o „Nabídka – Kompostování na Bojkovsku – 2. etapa“   
o identifikačními údaji uchazeče 

 
Způsob členění nabídky: 
 
a) Obsah nabídky 
 
b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 
 
c) 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 
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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. 
 

d) Podepsaný závazný text návrhu kupní smlouvy oprávněným uchazečem – viz 
příloha č. 3 
 
Doplňkově: 
1) Letáky či informační podklady prezentující nabízené zboží 
 

 
e) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

 
 

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium, a to:  
 

Nejnižší nabídková cena    
 

Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. 
 

 
f) JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 
Lhůta pro podání nabídek 
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 
 
Otevírání obálek se bude konat dne 29. 7. 2014 v 7.15 hod. 
 
Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost města Bojkovice, na jejíž 
adrese má zadavatel sídlo (Sušilova 952, 687 71 Bojkovice). 
 
Zadávací lhůta  
 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel 
stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 3 měsíců.   
 
Práva zadavatele: 
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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 
 
Další informace: 
 
- Každému uchazeči budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce 
(zadávacích podmínkách).  
- 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.  
 

 
g) PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle zákona 137/2006 Sb., § 53 o splnění 
základních kvalifikačních předpokladů  
 
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 
 
Příloha č. 4 – Technická specifikace díla 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


