
OBEC MUKAŘOV
 Příčná 11,  251 62  Mukařov

_________________________________________________________________

     V ý z v a
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu zadané mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
v souladu s § 27 odst. a) a § 16 odst. 6 zákona, a to formou zaslání výzvy 3 uchazečům k podání nabídky, současně

zveřejněním na webových stránkách zadavatele a na úřední desce obce Mukařov

Při zadání veřejné zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na
zákon nebo jsou použity zákonné pojmy,  jde jen o podpůrný krok a zadavatel  se bude citovanými ustanoveními
zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání/předání této písemné výzvy k
podání nabídek 3 uchazečům a zveřejněním této výzvy na úřední desce obce Mukařov.

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Obec Mukařov
Sídlo: Příčná 11, 25162 Mukařov
Právní forma: obec
IČ: 240508
Statutární orgán: Rudolf Semanský, starosta obce
e-mail: obec@mukarov.cz
www stránky zadavatele www.mukarov.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věci tohoto zadávacího řízení: Ing. Přemysl Zima
telefon: 323660246
e-mail: premysl.zima@mukarov.cz 

Název veřejné zakázky

Nákup a dodávka odpadních nádob na směsný odpad

Druh veřejné zakázky a zdroj financování:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku. Dodávka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1070 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l a 160 ks
nádob na směsný komunální odpad o objemu 240 l.

Dodávané nádoby musí splňovat technické a kvalitativní parametry stanovené zadavatelem v samostatné příloze.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 943 750 Kč bez DPH. 

Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace sestává z následujících částí:
- Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
- Text zadávací dokumentace s požadavky na zpracování nabídky a prokázání kvalifikace dodavatele

       Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – Vzor kupní smlouvy

http://www.unetice.cz/


Příloha č. 3: Obchodní podmínky – Vzor kupní smlouvy

Zadávací lhůta: 

Zadávací lhůta je stanovena na 90 dní.

Lhůta a místo podání nabídky:

Nabídky doručí uchazeči osobně nebo poštou nejpozději do 27. 10. 2021, 12.00 hodin na adresu zadavatele.

Obálky s nabídkami budou označeny VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Nákup a dodávka odpadních nádob pro směsný
odpad“ - NEOTVÍRAT

Požadavky na kvalifikace   uchazeče pro splnění veřejné zakázky  :

Uchazeč ve své nabídce doloží tyto doklady, kterými splní požadovanou kvalifikaci:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1)

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku

- předloží čestné prohlášení uchazeče, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

- předloží čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení

- předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán

Údaje o hodnotících kritériích:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 80%
Druhým hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je poskytnutá záruční doba 20%

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Při hodnocení záruční doby je rozhodná její délka.

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku u kvantitativního kritéria stanoven takto:

Nabídky budou seřazeny dle nabídkových cen a poskytnuté záruční doby,  vítězná nabídka bude nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a nejdelší zárukou. Detaily hodnocení viz zadávací dokumentace.

Zastupitelstvo Obce Mukařov schválilo „Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého
rozsahu na dodávku „Nákup a dodávka odpadních nádob pro směsný odpad“ na svém zasedání dne  12. 10. 2021
usnesením č.  4/30/2021.

V Mukařově dne 13.10.2021

         …………………………
               Rudolf Semanský
                  starosta obce
 

Vyvěšeno:

Sejmuto:   
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