
 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

ve smyslu § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 

Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo režim zákona, 

částečně inspirovaná zadáváním v režimu zjednodušeného podlimitního řízení 

 

„Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko, Stožec 54, 384 44 Stožec, IČO: 72026715  



 

1 Informace o zadavateli 

1.1 Základní údaje 

název: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko 

sídlo: Stožec 54, 384 44 Stožec 

IČ: 72026715 

1.2 Statutární orgán zadavatele 

Statutárním orgánem je Ing. Zdeňka Lelková, předsedkyně mikroregionu 

1.3 Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Josef Urban, tel: 

+420 777 267 555, email: poradce.urban@quick.cz    

2 Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 441ks kompostérů, 125ks velikosti 700l, 316ks velikosti 900l. 
Místem předání dodávky je sídlo zadavatele.  
 
 
V rámci zpracovaného projektu byly uvažovány tyto typy kompostérů: 
900l 
Vlastnosti 
- dva vhozy 
- objem: 880 - 920 l 
- rozměry v cm (d x š x v): do 110 x 110 x 110 
- hmotnost: od 20 do 25  kg 
 
700l 
Vlastnosti 
- objem: 680 - 720 l 
- rozměry v cm (d x š x v): do 110 x 110 x 130 
- hmotnost: do 18 kg 
 
 

Předpokládaná cena zakázky:        934 661,- bez DPH  

 

Veřejná zakázka může být rozdělena rozdělena na 2 části, nabídku je tedy možné podat i pouze na 

dodávku 900 l nebo 700 l kompostérů. 

 



 

3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

3.1 Doba plnění veřejné zakázky  

Předpokládaná doba dodání je nejpozději do 90 dnů po uzavření smlouvy. V případě nedodržení termínu 

dodání bude dodavateli účtována sankce ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení. 

3.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Místo plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele: Stožec 54, 384 44 Stožec. 

 

4 Kvalifikace uchazečů 

Uchazeč je povinen v souladu s § 50 a násl. zákona, v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 

4.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.  

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 

4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podle zákona.   

4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v souladu s § 54 zákona dodavatel, který předloží 

doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu této veřejné zakázky (obchodní činnost – Koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, maloobchod apod.). 

4.1.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) dodavatel, který 

předloží doklad o provedení alespoň alespoň 1 dodávky obdobného charakteru v minimální hodnotě 500 

tis Kč bez DPH. 

4.1.4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona) mohou prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 zákona. písm. a)  a c) zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

ne starším než 3 měsíce.  



 

4.2 Forma splnění kvalifikace 

4.2.1. Dodavatel je oprávněn předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.  

4.2.2. Dodavatel je v souladu s § 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. 

b) až d) v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží 

k nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém 

subdodavatel prokázal splnění kvalifikace,  

4.2.3. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel), musí každý z nich samostatně 

splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesní kvalifikační 

předpoklady podle § 54 písm. a) zákona. Kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, musí 

splnit alespoň společně všichni dodavatelé příp. některý dodavatel spolu se svým 

subdodavatelem. V takovém případě jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6 přiložit k nabídce 

originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči 

zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo 

jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a 

nerozdílně. 

4.3. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího 

řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z dalšího zadávacího řízení. 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1. Základní požadavky zadavatele  

Zadavatel veřejné zakázky ponechává na uchazeči, aby navrhnul cenu, která bude zpracována jako 

smluvní a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním předmětu zadavateli. 

Výše nabídkové ceny bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude v nabídce uvedena do krycího listu, nabídkového rozpočtu a do návrhu smlouvy 

v korunách českých ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč, cena včetně DPH. 

6. Platební a obchodní podmínky 

Po ukončení výběrového řízení uzavře zadavatel smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka bude 

vyhodnocena jako nejvýhodnější.  

Platební podmínky:  100 % při předání díla (splatnost faktury 30 dní). 



 

Záruční podmínky: 24 měsíců na kompletní dodávku 

7. Nabídka  

7.1. Způsob zpracování nabídky 

7.1.1. Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem 
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, 
označené „Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry - 
NEOTVÍRAT!, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit. 

7.1.2. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být 

zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. 

7.1.3. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a 

též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost dle § 82 odst. 2,3 zákona. 

7.1.4. Uchazeč předloží nabídku v jednom (1) vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně 

spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré 

výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých 

výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

7.1.5. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a 

zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v 

nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat 

tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.  

7.1.6. Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele. 

7.1.7. Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči 

(obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, 

jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, 

telefon, fax, e-mail), termín provádění a celková nabídková cena. Vzor krycího listu je uveden 

v příloze k této zadávací dokumentaci. 

2. Návrh kupní smlouvy – návrh jediné kupní smlouvy obsahující obchodní a platební podmínky 

stanovené zadavatelem s navrženou dobou dodání, záručními podmínkami a sankčními 

ustanoveními, která bude reflektovat všechny podmínky zadávací dokumentace a nabídky. 

Dále bude obsahovat podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu předmětu dodávky. 

Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou. 



 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace. 

4. Nabídkový rozpočet 

8. Hodnocení 

8.1. Způsob hodnocení nabídek 

Jediným kritériem hodnocení je výše nabídkové ceny.  

8.2. Přidělení veřejné zakázky 

Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena v souladu se stanovenými 

kritérii hodnocení jako ekonomicky nejvýhodnější.  

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem neprodleně zasláno všem uchazečům, kteří 

nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější, se zahájí jednání o konečném znění smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se 

zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu 

s uchazečem, který se umístil další v pořadí. Uzavření smlouvy oznámí zadavatel všem nevyloučeným 

uchazečům.  

9. Ostatní 

9.1. Dodatečné informace 

Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení nebo jeho organizaci ze strany dodavatelů musí být 

zadavateli zaslány pouze v písemné formě (mailem, poštou) kontaktní osobě zadavatele uvedené 

v těchto zadávacích podmínkách. Položené dotazy s odpovědí zadavatele budou poskytnuty všem 

zájemcům. 

9.2. Vysvětlení nabídky 

Zadavatel (hodnotící komise zadavatele) má právo v případě nejasností požádat během hodnocení 

nabídek o vysvětlení nabídky. Pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení 

žádosti o vysvětlení nabídky, bude nabídka z hodnocení vyřazena a uchazeč bude vyloučen ze 

zadávacího řízení, což mu bude bezodkladně písemně oznámeno. Žádost o vysvětlení, jako i samotné 

vysvětlení musejí mít písemnou formu (mail, fax, poštovní zásilka).  

9.3. Finanční kontrola 

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tato povinost bude uvedena v 

kupní smlouvě. 



 

9.4. Audit a kontrola 

Dodavatel umožní subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim 

poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny 

své subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby. Tato povinost bude uvedena v kupní 

smlouvě. 

9.5. Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele 

a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na další části. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení. Případné 

změny musí neprodleně oznámit všem uchazečům. 

c) Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy, které mu budou zaslány. Pro podávání dotazů a jejich 

odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci elektronickou poštou.  

d) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

e) Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou 

vráceny. 

f) Zadavatel neposkytne nikomu úplnou ani částečnou náhradu nákladů spojených se 

zpracováním a podáním nabídky. 

g) Zadavatel nebude vracet nabídku podanou v termínu pro podání nabídek. 

 

9.6. Způsoby ukončení zadávacího řízení: 

Zadávací řízení může být ukončeno 

• uzavřením smlouvy s vítězem; 

• uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy 
s vítězem 

• bez vyhlášení vítěze, jestliže vyhlašovatel odmítne všechny předložené nabídky; 

• zrušením zadávacího řízení 
 

 

Ing.Zdeňka Lelková 
        předsedkyně mikroregionu 


