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Na zakazku malého rozsahu
zadávanoujako veřejnázakžakamalého rozsahu 2. kategorie d|e Závazných pokynů pro
žadatele a příjemce v OPŽP,v platném zněni.
Nejedná se o zaďávacířtzení dle zákona o veřejných zakázkách

Předmět veřejné zakazky:

ooDodávka automobilového nosiče
kontejnerů § hákovým natahovačem, včetně
5 ks velkoobjemových kontejnerů66

Zadav atel

v

eřejné zakáuW

:

Městys Stěkeň
Se sídlem Na Městečku 20, 387 51 Štěker

IČ:00251895
DIČ: CZ0025I895

Pověřená osoba qýkonem zadavatelshÝch činnostína základě uzavřené smlouvy a udělené
plné moci:
SOFIS GRANT s.r.o.
Se sídlemNa Lysině 658125,I47 00Praha4

IC:02781336

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropskóho fondu
soudržnosti

l.

Název zakázky

Dodávka automobilového nosiče kontejnerů s hákovým natahovačem, vČetně 5 k§
velkoobj emových kontej nerů.

Výběrové řízeníje realizováno v rámci projektu s názvem ,,ZuýŠeníkapacity systému
§eparace a §vozu tříděných komunálních odpadů městyse Stěkeň", registračníčíslo
projektu CZ.1.02l4.1.00lI5.26959o kteý je financovartý z Operačníhoproglamu životní
prostředí (dále jen ,,OPŽP*), prioritní osy 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady - Ostatní
zaŤizení,Yýzvy ě.64.

2. Identifikačníúdaje z;adaratele a zastupujícího subjektu

zadavatele:
Sídlo:
Zastollpená:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Datová schriánka:

Název

Městys Štěkeň
Na Městečku 20, 387 5t Šteter
Bohumilem Bliáhou, starostou
00251895
CZ0025I895
+420724 189 598
mestys@steken.cz
acibbbr

(dále také,,zaďav atel")

Zadavatel je v tomto íízenízastoupen:

Společností:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

SOFS GRANT s.r.o,
Na Lysině 658125,147 00 Praha 4
02781336
CZ0278I336
Bc. Kateřina Danišová
danisova@soťrs-grant.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí1 C,
vložka 223601, zastupuje Ing. Petr Spilka, jednatelem společnosti.
(dále také ,,pověřená osoba zadavatele")

3.

Úaa;e owžádánízadávací dokum€ntace

Zadávací dokumentaci včetně příloh poskYuje pověřená osoba zadavate|e v elektronické
podobě na vyžádáru zájemce. Za závaznol objednávku zadávaci dokumentace bude
považována žádost doručená e-mailem na adresu danisova@sofis-grant.cz . Žádost Ize také
zaslat písemně na adresu pověřené osoby zadavatele, společnosti SOFIS GRANT s.r.o., Na
Lysině 658125,147 00 Praha 4.

Projekt je spoluíinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu
soudržnosti

4. Nákla dy za zadávací dokumentaci
Zadávacídokumentace jeposkytovánabezplatné.

5. Předmět plnění veřejné zakázlry
Zámérem zadavate\e je uzavření smlour,y, na zžkladě které vybraný uchazeč na Svou
odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzaťenípředmět plnění této zakazky
(zboží),kterým je automobilový nosiě kontejneru (malý ntíkladníautomobil) s hákovým
natahovačem, včetně 5 ks velkoobjemových kontejneru.
Vymezení specifikace předmětu plnění veřejné zakéuky je uvedeno v příIoze ě. 2 zadávací
dokumentace - Technická specifikace. Dodané zboži musí b;it nové a nepoužívané.

6. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název kódu CPV:

Kód CPV:

Vozidla pro sběr odpadků

34t44512-0

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

34928480-6

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakáaky je stanovena ve qíši1.950.000n(slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých bez DPH).

KČ bez DPH

8. Kritéria pro zadáníveřejné zakázky
Zák\adním hodnotícímkritériem pro zadání veřejné zakénky je nejnřŠínabídková cena
celkem bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižšínabídkovou
cenou celkem v Kč bez DPH.

9. Podání nabídek
Každý uchazeě mtňe podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českémjazyce. Uchazeě,
kteý podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehoŽ
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéžzadávacím íízeníprokazuje kvaliťrkaci. V případě
podriní spoleěné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.

Nabídk}, se podávají ve lhůtě pro podání nabídek. v 1 originálním whotovení a 1 kopii
v listinnó podobě v uzavíenéobálce, která musí bý opatřena ná.zvem veřejné zakazky
,rDodávka automobilového nosiče kontejnerů s hákovým natahovaČem, vČetně 5 k§
velkoobjemových kontejnerů" NEOTVÍnar - VnŘnn L ZÁJ<AZtr<n" a opatřena na
uzavření razítky uchazečů.Na obálce musí bý uvedena adresa uchazeěe, na ntž je možté
zaslatvyrozumění,že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podaní nabídek.

Projekt je spoluíinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu
soudržnosti
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Lhůta pro podtínínabídek končídne 10.7.2015 v 10.00 hodin.

je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí b}t zadavatelí
doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Pokud

Nabídky se doručujíbuď poštou nebo osobně na adresu zadavatele, Obecní uřad Štěkeň,Na
Městečku 20,387 51 Štěkeň,a to v pracovních dnech, vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Každý uchazeč, ktery ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdňí
potvrzeni o převzeti nabídky. Potrrrzení bude obsahovat údaje o zadavatelí a uchazečí,
pořadové číslonabídky a údaje o datu a času doručenínabídky. Doručenénabídky zaznarnená
zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového číslanabídky, daáahodiny doručení.

10.

Otevírání obálek

nabídkami jednotliqých uchazečůbudou otevírány na adrese zadavateLe, Obecní
urad Štekeň, Na Městečku 20,387 51 Štěkeň, dne 10. 7.20l5v 10.00 hodin.

Obálky

s

L

Podrobnosti pro zpracování nabídek jsou uvedenv v zadávací dokumentaci a j_elich
příIohách.

ve Štemi dne24.6.2015

Bohumil Blaha
Starosta měs§se Štěken
MĚsTys šrĚxeŇ
Na Městečku 20

51 šTĚKEŇ
lěo; zstggs

387

o

Projekt je spoluíinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu
soudržnosti

