STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
„Pořízení kompostérů“

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce na dodávky
dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona

„Pořízení kompostérů“
Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí – Prioritní osa 3
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku
odpadů

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele

Statutární město Opava

Adresa zadavatele

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ

00300535

DIČ

CZ00300535

číslo účtu

27-1842619349/0800

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

Telefon

+ 420 553 756 111

Oprávněná osoba zadavatele Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Kontaktní osoba zadavatele
ve věcech veřejné zakázky

Ing. Pavel Baďura, vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

zakazky@opava-city.cz

Kontaktní osoby zadavatele
ve věcech technických

Ing. Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

e-mail:

albert.cerven@opava-city.cz

URL (internetová) adresa:

www.opava-city.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.opava-city.cz/
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1.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

1.1

Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení

1.2

Veřejná zakázka podle předmětu:
Dodávky

1.3

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 830 ks kompostérů pro občany města, a to ve
struktuře:
 100 ks o min. objemu 620 l,
 300 ks o min. objemu 900 l,
 430 ks o min. objemu 1170 l.
Požadovaná specifikace předmětu veřejné zakázky a jeho rozsah jsou stanoveny v příloze č. 4
Technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, které by mohly zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele
nebo výrobky, zadavatel umožňuje v těchto případech nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky
obdobné materiály či výrobky. Výše uvedená skutečnost za žádných okolností nevede ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, ani k neodůvodněnému
omezení hospodářské soutěže.
Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného předmětu veřejné zakázky
dle specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace příloha č. 4 Technická specifikace,
která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek před podpisem kupní smlouvy, a to
přistavením předmětného předmětu veřejné zakázky v sídle zadavatele či na jiném předem
dohodnutém místě.
Nabídková cena bude obsahovat i náklady spojené s dopravou kompostérů na místo určení,
tedy doprava kompostérů na adresu zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódy:
Dodávky:
Druhy dodávek

Kód CPV

Nádoby na odpad
Kompostovače

44613700-7
39234000-1

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH

2.537.619,84

„Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí – Prioritní
osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.1 Prevence
vzniku odpadů“
Název projektu: „Pořízení kompostérů a kontejneru pro opakované využití knih a CD - město
Opava“
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013087
1.3.1 Místo dodání:
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1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Garáže Magistrátu města Opavy, Krnovská ulice 71, vjezd z Vančurovy ulice.
Úřad MČ Zlatníky, 6. května 52/22, Opava -Zlatníky
Úad MČ Podvihov, ul. Polomská 178/13, Opava - Podvihov
Úřad MČ Suché Lazce, ul. U Kašny, Opava - Suché Lazce
Úřad MČ Vlaštovičky, Okružní 3, Opava – Vlaštovičky
Úřad MČ Komárov, Podvihovská 16, Opava – Komárov
Úřad MČ Vávrovice, Jantarova 288/18, Opava – Vávrovice

1.3.2 Zadavatel prohlídku místa plnění vzhledem k charakteru zakázky neorganizuje.
1.4

Doba trvání zakázky:
Zahájení plnění veřejné zakázky: předpoklad duben 2021
Ukončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 150 kalendářních dnů od uveřejnění
podepsané kupní smlouvy v registru smluv

1.5

Předpokládaná hodnota VZ (bez DPH):
2.537.619,84 Kč (tj. 3.070.520,00 Kč vč. DPH)

1.6

Zadávací lhůta (dle § 40):
Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (§ 40), a to do 90 kalendářních dnů od data
pro podání nabídek. Zadávací lhůtou, se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Po tuto dobu jsou účastníci vázáni celým obsahem
nabídky. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246
zákona.

2.
Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací
dokumentaci
2.1

3.

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh
dle § 53 odst. 3 zákona (https://zakazky.opava-city.cz/vz00000487).

Lhůta a místo pro podání nabídek

3.1

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 15. 02. 2021 do 09:00 hodin. Otevírání
nabídek proběhne bezprostředně po ukončení příjmu nabídek, a to v sídle zadavatele.

3.2

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku (§ 107 odst. 3).

3.3

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

3.4

Nabídky se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK.

3.5

Nabídka se podává v elektronické podobě ve lhůtě pro podání nabídky.
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Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek jsou obsaženy
v zadávací dokumentaci.

4.

Požadavky na splnění kvalifikace

4.1

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
-

splnění základní způsobilosti stanovené v § 74 odst. 1 až 3 zákona;
splnění profesní způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona;
splnění technické kvalifikace stanovené v § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Požadavky na poskytnutí dokladů o kvalifikaci jsou blíže specifikovány v zadávací
dokumentaci.

5.
5.1

6.

Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky pro zadání veřejné zakázky
je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH podle § 114 odst. 2 zákona.

Další podmínky

6.1 Zadavatel je oprávněn z důvodů uvedených v § 127 zákona, zrušit zadávací řízení.
6.2 Účastník nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
6.3 Nabídky se účastníkům nevrací a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.

V Opavě dne 21. 01. 2021

Za zadavatele:
Ing. Pavel Baďura
Magistrát města Opavy
kancelář tajemníka, oddělení veřejných zakázek
Horní náměstí 69
746 01 Opava
tel.: +420 553 756 476
e-mail: zakazky@opava-city.cz
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