Příloha číslo 1.
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura vojenského zdravotnictví – VZ 6848 Hlučín
Zadávací podmínky VZMR SpMO 8044/2021-684809/1-4 ………… N006/21/V00002548
RD – Svoz a likvidace nebezpečného a ostatních
odpadu vyprodukovaných
specializovanými provozy u VZ 6848 Hlučín v období od 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022.
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR).
Předmět a vymezení plnění zakázky:
Jedná se o nákup služby k uzavření RD – Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního
odpadu vyprodukovaného specializovanými provozy u VZ 6848 Hlučín v období od 1. 3.
2021 – 28. 2. 2022. Podrobný popis – viz. příloha č.2. Plnění bude prováděno podle
požadavků zadavatele – vystavených objednávek na základě uzavřené rámcové dohody
s vítězným účastníkem pro období od podpisu RD 1. 3. 2021 až 28. 2. 2022. Dodavatel zajistí
v uvedeném období jednotlivá dílčí plnění svozem a likvidaci odpadu v souladu s platnými
zákony a normami. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše
max. 57 000,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo.
Požadujeme:
1. Aby jednotlivé svozy byly realizovány 1 x za 14 dní a to v dopoledních hodinách
11,00 – 14,00 hod.
2. V případě přistavení kontejneru k nakládce materiálu po rušení, aby byla
realizace dle požadavků objednatele (dohodnutá doba přistavení a odvozu
kontejneru).
Požadavek:
Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační
předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016 odst.1, odst. 2 pís. a) výpis z obchodního rejstříku
a živnostenského rejstříku. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2.
Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, který
podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Požadujeme předložit u
cenové nabídky povolení k manipulaci s nebezpečnými odpady vydané daným referátem
životního prostředí.
Bude-li zakázka realizovaná za pomoci subdodavatele požadujeme předložit platnou
smlouvu se subdodavatelem a účastníkem VZMR a rovněž předložit kvalifikační
předpoklady subdodavatele dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst.1, odst. 2 pís. a).
Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku
nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR.

Doba a místo plnění
Od uzavření rámcové dohody (podpisu poslední ze smluvních stran) od 1. 3. 2021 do 28.
2. 2022 podle požadavků zadavatele.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude zpracovaná v jazyce českém. Nabídkovou cenu získáte provedením
zacenění v tabulce – viz. příloha č. 2, dále vyplněním požadavků v ET NEN. Přílohu č. 2
vložit do přílohové části dodavatele v ET NEN.
Nabídková cena bude cenou konečnou. Další náklady nebudou možné.
U neúplných nabídek zadavatel provede vyžádání doplňujících informací pro doplnění
nabídky. V tabulce u přílohy č. 2 nesmí být žádná položka nulová. Pokud ano, tak
v poznámce uvést zdůvodnění (např. neúčtuje se,…).
Posuzovaná bude celková soutěžená cena za požadované služby s DPH – hodnocením dle
nejnižší nabídkové ceny – automatickou metodou hodnocení za stanovení následujícího
kritéria:
- Kritériem pro hodnocení ceny – váha kritéria 100%
Platební a fakturační podmínky
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004
Sb. včetně potvrzené objednávky (žádanky). Splatnost faktury minimálně 30 dnů od jejího
prokazatelného doručení objednavateli. Bližší ujednání – viz. návrh RD.
Další ujednání
V souladu se Z ZVZ 134/2016 požadujeme podání nabídky pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje ET NEN. Podepsání objednávky vítězným
uchazečem po vyhodnocení požadujeme nejpozději do 3 dnů.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo: - VZMR zrušit do doby uzavření smluvního vztahu – nevracet
podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast ve veřejné
zakázce malého rozsahu - upřesnit konečné znění rámcové dohody po formální stránce před
podpisem dohody s vybraným účastníkem - vyřadit účastníka, který po opakovaných
vyzváních nepředloží požadované dokumenty – viz. uvedeno výše.
Za VZ 6848 Hlučín
Ing. Igor Mathias – v. r.

