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bude án státnín fondem životního

Výzva k podání nabídek a prokázáni kvalifikace zakázky malého lozsalru

dle závazných pokynú pro žadatele a přiiemce podpory v OPŽt

veíze ke dni 20. 6. 2014 účinné od 20. 6. 2014

ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU 2. KATEGORIE
neiedná se o zadávací Ťizení dle zákona o veřejných zakázkích č.737PN6 sb,(vz|

zadavatel

Název zadavatele|
Adresa/sídlo zadavatele|
Ič:
osoba oPrávněná iednat
E-mail:
Telefon:

obec Rozso€hate€
Rozsochatec 9Z 582 72 Rozsochatec
00268151
václav Havelka, staíosta obce
obec@rozsochatec,cz
+420 5(9 62a TI3

Yýzva
Zadavatel si Vás dovoluje lTzvat k Podiání cenové nabídky na akci:

,rSnížení imisní zátěže obce Rozsochatec/'

1. ldentifikační údaie veřejného zadavatele

Název zadavatele: obec Rozsochatec

Adřesa/ Sídlo zadavatele| Ro zsochaíEc 97, 582 72 Rozsochatec

IČ| 00268151

osoba pověřená zadavatelskou činnosE:

obchodní fiíma| KoNcEDo, s.í,o., chelčického733/23,suJ ]2ldladecK':álové,IČ 28797597
osoba administíátoía: Bc. pavel smetana

tel: +420 775 211 000

E-mail: zakazkv@koncedo.cz
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2, Informace o druhu veřeiné zakázky

Název zakázky, ,s^lžení imisní zá€že ob€e Rozsochatec"
Kat€8orie zakázky: Dodávky

3, vymezení předmětu plněni veieiné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky ie dodávka - malohaktoru 5€ zametacím pří§lušenstvím
Píoiekt bude spoluíinancován z plogŤamu oPŽP. ]edná se o zakázku malého íoz§ahu mimo řežim
zákona č. 137 / 2006 sb. (dále ien vz)

4. Podmínky po§kytnutí zadávací dokumenta€€

Zadávací dokumentace (ZD), včehlě Pokynů ke zPracováni nabídky, ie pío obeslané uchaz€če součástí
výzvy k podán1 nabídky, ZD si lzÉ \ryžád.at u osoby pověřené zadavatel§kou činností, Těmto
uchazečům bude dokumentace v zákonné lhůtě zaslána,

5. Piedpoktádaná hodnota vďeiné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky 

'e 

1.100.000 Kč bez DPH.

6. Lhůta a místo pro podáni nabidel9 otevirání obálek s nabídkami

Dodavatel múže podat pouze iednu nabídku v č€ském iazyce, Nabídka se podává písemně, Uchazď
Podá nabidku ve lhútě pŤo podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obá]ce označené názvem vel€jné
zakázky a náPisem ,,NEoTEVÍRAT Do DATA oTEvlRANl oBÁLEK s NABIDKAMI"; na obálce
musí být dále uvedena adťesa, na níž je možné zaslat oznámení.
Lhůta Pro Podání nabídek končí dne 8. 9. 2014 v 12:00 hodin,
Nabídky se Přijímaií v kanceláři sídla zadavatele a to v den konce lhúty pro podání nabidek od 08:30
do 12|00 hodin. ]iný teImín odevzdání lze dohodnout telefonicky na telefoítním čísle: 5ó9 628 113.

7. Požadavky na prokázáŇ kvalifikačnich předpokladů uchazeče

Dle § 62 odst. 3 zákona o vZ se §plnění kvalifikačních piedpokladů Plokazuje Předložením čestného
plohláŠeni (vz, Příloha č, 3 v ZD - čestrró Prohlášení dodavatele o sP]něni tvalíitahich předPoldádů) Z něhoŽ je
zieimé, že dodavatel splňuie kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem. Uchazeč je Povmen
výše zmíněnou Přílohu vyplnit a podepsanou stafutámím oígánem zaslat spolu s nabídkou,
Zadavatel Požaduie plokázání splněni kvalifikačních předpokladú dodavatele, Dodavatel je povinen
plokázat sPlnění kvalifikace ve lhůtě Pro podání nabídek.
PlokázáŇ sPlnění kval ikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření §mlouvy.

8. Způsob a forma zpracováni nabídky

Nabídku v českém iazyce včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat
písemně v iednom ori8inále v souladu se zadávacími podmínkami a §vázánu do iednoho
samostahého svazku,
VeškeÉ doklady musí být kvalitním zPůsobem vyťš€ny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesml ob§ahovat oplavy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omy].
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9. Hodnocení nabídek

]ediným hodnotícím kŤitériem plo zadání veřeiné zakázky )e .ý.ýše nabídkové ceny bez DPH.
Nejvhodnějším uchazečem bude stanoven uchazeč § nejnžší nabídkovou cenou; pokud s€ nebude
jednat o cenú mimořádně nízkou,

10. vyhrazená píáva zadavatele

vařiant/ nabídky nejsou PříPustné,
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána pouze v českém iazyce.
Zadavatel si vyhíazuje právo na změnu nebo doPlnění texfu výzvy,
Zadavatel si vyhíazuje páýo zílušít zad,ávaci řizeni do doby uzavření smlouvy.
zadavatel si vyhíazuje píávo odstoupit od snlouvy § \,ybraným uchazečem, pokud bude ze §tany
sPŽP zjištěno pochybení v dosavadním PostuPu zadavatete či nebude zadavateli poskytnuta dotace,
zadavabl nepliznává zájemci pťávo na náhladu nákladů spojených s účastí v zadávaom řlz eni,

V Rozsochatci dné 21.8.2014

václav Havelka


