
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PRO ZAKÁZKU MIMO REŽIM ZÁKO A 137/2006 SB.

Vyzýváme Vás k předložení nabídky na realizaci projektu "Svazek obcí Mezihoří - biologicky
rozložitelný odpad", který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva
č.27. OPŽP

1. Název zakázky: Dodávka zahradního drtiče odpadů a kompostérů

2. Identifikační údaje
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Svazek obcí Mezihoří
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
75070065
Předsedou svazku ing. Petrem Homolou

3. ázev a popis předmětu zakázky
Dodávka zahradního drtiče odpadů a kompo térů.
Zadavatel Svazek obcí Mezihoří vyhlašuje zadávací řízení mimo režim zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, podle ,Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory", dle bodu 4.1.2. a) iii zakázka malého
rozsahu 3. kategorie.
Předmětem plnění zakázky je dodávka nádob na bioodpad a zahradního drtiče.

4. Obchodní a platební podmínky
4.1. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH I 592 749,50 Kč + DPH 318 549,9 Kč, s DPH I 91 I 299,- Kč
4.2. Dodávka musí odpovídat požadavkům platných právn ích norem.
4.3. Poskytnutí záruky na zakázku v minimálním roz ahu 24 měsíců.
4.4. Termín realizace: zahájení od I. 4. 2012, ukončení realizace nejpozději do 30. 4. 2012.
4.5. Dodávka bude hrazena na základě fakturace dle kutečně dodaných předmětů plnění od ouhlaseného

zadavatelem. Faktury budou vystaveny po dodání předmětů plnění bez závad s minimálně 30 denní
splatností.

4.6. Fakturace bude probíhat v souladu se Závaznými pokyny, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty OPŽP.

4.7. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v ouvislosti
se změnou sazeb DPH čijiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

S. Lhůta pro podání nabídky

5.1. Lhůta pro podání nabídky končí 5. 3. 2012 v 13.00 hod

5.2. abídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně každý pracovní den lhůty na
adresu Obecního úřadu novídky 1 683 33 e ovice
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5.3. abídka uchazeče musí být podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení.

5.4. Otevírání obálek a hodnocení: otevírání obálek se soutěžními nabídkami proběhne 5. 3. 20 I2 v 16:00 hod
na Obecním úřadu ve Snovídkách č. p. I 683 33 Nesovice.
Otevírání obálek bude neveřejné. Se zájemci bude jednáno v pořadí podle doručení soutěžní nabídky.

6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Nabídka bude hodnocena jako celek. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

7. Zadávací řízení je mimo režim zákona 137/2006 b. v souladu s předpi em MMR "Závazné postupy pro
zadávání zakázek spolufinancování ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v programovacím období 2007-2013".

8. abídka může být podána pouze v českém jazyce

9. Kontaktní údaje:
Radka Trenzová , Obecní úřad Snovídky, č. p. 1, tel. 517 367 523, e-rnail: info@somezihori.cz

10. Další podmínky
10.1. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení na dodavatele kdykoli zrušit bez uvedení důvodu.
10.2. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet e jakýchkoli jednání, která by mohla narušit tran parentní a

nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání v jehož dů ledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání neveřejné zakázky.

10.3. Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky zadávacího řízení a prohlašuje, že
bylo nich informován a že všechny jemu nejasné body podmínek zadávacího řízení si před podáním
své nabídky vyjasnil s oprávněnými zá tupci zadavatele.

10.4. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

11. Příloha:
Zadávací dokumentace

V Nemoticích dne 14.2.2012

Za zadavatele:

" O~lCíMezlhoff
~8~33Nemotice 66

ř- 7~ =t: (:'-
• ""_ .• _ • J ..I .••• :>

Ing. Petr Homola
Předseda svazku
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