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Obec Dolní Bečva 

Starosta obce 
756 55 Dolní Bečva čp. 340, Zlínský kraj, tel. 571647166, fax. 

571647168, mobil 724179039, e-mail obec@dolnibecva.cz, 

http://www.dolnibecva.cz 

        

              

                             

                                

            

          

                            

         

 

Naše značka:                                        Vyřizuje:                                  Datum: 4.5.2012  
OÚ-396/2012         Mana Pavel 

 

 

Věc:  Výzva k podání nabídky 

      ---------------------- 

       

      Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Dolní Bečva-biologicky rozložitelný odpad“ v obci Dolní 

Bečva. Projekt je financován z prostředků obce a z operačního 

programu Životního prostředí prostřednictvím  ERDF/FS  EÚ a 

SFŽP ČR. 

 

I. Identifikační údaje zadavatele:  

Obec Dolní Bečva 

se sídlem 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 

zastoupená ve věcech smluvních: pan Pavel Mana 

           ve věcech technických: ing. Pavla Novosadová 

IČO 00303747 

DIČ CZ 00303747 

Bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.:3523851/0100 

 

II. Název a popis předmětu zakázky (zadávací dokumentace): 

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka  kompostérů objemu 

min. 900 litrů v množství 270 ks a objemu min. 600 litrů 

v množství 10 kusů včetně dopravy a s návodem na použití. 

Jedná se o uzavřený typ kompostéru bez dna opatřený větracími 

otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti a systémem větrání, 

který zabraňuje ucpávání větracích otvorů, vybavený bočními 

dvířky pro vyjímání uzrálého kompostu a odklápěcím horním 
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víkem pro vkládání biologicky rozložitelného odpadu  

s pojistkou proti větru, je  vyrobený z polyetylénu HDPE 

černé,případně tmavězelené barvy, síla stěn min. 7 mm. 

Součástí dodávky je certifikát kvality produktu, jeho 

životnosti a obsahu těžkých kovů v plastu.Kompostéry musí být 

nové a nepoužité. 

 

III. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 645 000,- Kč. 

 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídky: 

Nabídka musí být podána nejpozději do 21.5.2012 do 11,00 hodin 

na podatelnu OÚ Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340 v zalepené 

obálce s označením veřejné zakázky. Na přelepu obálky bude 

razítko uchazeče vč. podpisu oprávněné osoby.  

 

V. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

1. Nabídka v českém jazyce ve formě parafovaného návrhu SOD 

oprávněnou osobou a opatřeného razítkem  uchazeče. 

2. Nabídková cena v návrhu SOD bude s uvedením ceny bez DPH a 

včetně DPH jako cena pevná pod celou dobu realizace zakázky. 

3. Doba a místo plnění zakázky: 4.7.2012–13.7.2012, areál 

drobné provozovny  na pozemku p.č. 50/2 v k.ú. obce Dolní 

Bečva.  

4. Platební podmínky: fakturace ve výši  100% ceny díla ke dni 

předání a převzetí dodávky (posledního kompostéru), splatnost 

faktury 30 dnů, zálohy nejsou přípustné. 

5. Záruka na kompostéry: 60 měsíců. 

6. Sankce za nedodržení termínu předání a převzetí dodávky: 

10000,-Kč za každý den prodlení. 

7. Varianty nabídky se nepřipouští. 

8. Doložení profesních kvalifikačních předpokladů, příp.  

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, jejímž 

prostřednictvím uchazeč zabezpečuje plnění veřejné zakázky 

(např. výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, osvědčení o 

autorizaci, mandátní smlouvu, smlouvu o sdružení apod.) 

v prosté kopii. 

9. Doložení základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením, že ke dni podání nabídky uchazeči není uložen 

zákaz plnění veřejných zakázek, není v likvidaci, není 

pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebyl v posledních 3 

letech disciplinárně potrestán, nemá daňové nedoplatky, 

nedoplatky na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení 

v ČR a dále výpisem z evidence Rejstříku trestů. Stáří dokladů 

nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

 

VI. Ostatní podmínky a informace k veřejné zakázce 

1. Vyhodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky bude 

provedeno radou obce dne 4.6.2012.  

2.Základním a jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je 
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nejnižší nabídková cena při splnění podmínek této výzvy.  

3. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a 

zrušení zadávacího řízení bez náhrady. 

4. V souladu s ustanovením §6 a §12 odst. 3) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se jedná o 

zakázku malého rozsahu.Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách.Postup zadání zakázky je v souladu se 

závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze 

ke dni 27.1.2012, účinná od 30.1.2012 Směrnice MŽP pro zakázky 

malého rozsahu 2.kategorie.   

 

  

 

VII. Kontaktní osoba zadavatele:  

Pavel Mana, telefon 571647166, 724179039, e-mail: 

pmana@quick.cz 

  

        S pozdravem 

 

 

 

 

                         

 

                                         Pavel M a n a 

                                         Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bank.spojení: KB Rožnov p/R, č.ú. 3523851/0100, IČ:00303747, DIČ CZ00303747 


