Intenzifikace systému odděleného shromažďování odpadů Plumlov

Zadávací dokumentace

Město Plumlov
Výzva a Zadávací dokumentace veřejné zakázky:
Intenzifikace systému odděleného shromažďování
odpadů Plumlov
dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Zadávání veřejných zakázek
v OPŽP 2014–2020
zadávací řízení pro zakázky malé hodnoty

Zadávací řízení zajišťuje: Ing. Pavel Novák, s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha 7
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1 Identifikační údaje
Druh zakázky:

Zakázka malé hodnoty zadávaná dle Pravidel pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP a Zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014–2020 mimo režim zákona o veřejných zakázkách
č. 137/2006 Sb.

Předpokládaná hodnota zakázky
1) Nádoby na papír 120 l (750 ks), Nádoby na plast 120 l (750 ks), Nádoby na papír 1100 l (20
ks), Nádoby na plasty 1100 l (20 ks), Speciální nádoby na bioodpady - nádoby se záchytnou
vaničkou průsaku a provzdušňovacími otvory - o objemu 240 l hnědé barvy (350 ks)
………………………………………………………………… 1 657 000,- Kč (bez DPH)
2) RFID elektronické čipy (1 890 ks) ……………………………………………………………. …… 79 380,- Kč
(bez DPH)
Celkem: 1 736 380,- Kč (bez DPH)

Místo plnění veřejné zakázky:

území města Plumlova

Zadavatel veřejné zakázky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Zástupce žadatele:

Město Plumlov
Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
město
00288632
CZ00288632
Adolf Sušeň

Osoba pověřená činnostmi zadavatele
Název: Ing. Pavel Novák, s.r.o.
Sídlo: Osadní 26, 170 00 Praha 7
IČ: 28418794
DIČ: CZ28418794
Kontaktní osoba:
Tomáš Neumann
tel.: (+420) 220 800 740
e-mail: neumann@ingpavelnovak.cz
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2 Požadovaný předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Intenzifikace systému
odděleného shromažďování odpadů Plumlov“. Je umožněno dílčí plnění.
Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie,
prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

3 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 5 – Kupní smlouva této zadávací dokumentaci, která
je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4 Technické podmínky
Plnění veřejné zakázky je specifikováno v bodech 4.1 a 4.2. Technické podmínky jsou stanoveny
formou požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.
Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní uchazeč tabulku
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zároveň uchazeč doloží splnění technických požadavků
dodávek zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů,
apod. tak, aby bylo možno naplnění všech technických požadavků ověřit.

4.1

Dodávka nádob

Nádoby na papír 120 l, černé s nálepkou s označením separované složky
Materiál nádoby: polyethylen, nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
a vůči UV záření; černá barva
Objem: 120 l
Tvar a rozměry nádoby dle příslušné ČSN nebo DIN pro možnost výsypu standardním vyklápěcím
zařízením svozových vozů
víko bez vhozu papíru
Barevná nálepka s označením separované složky - PAPÍR

Nádoby na plast 120 l, černé s nálepkou s označením separované složky
Materiál nádoby: polyethylen, nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
a vůči UV záření; černá barva
Objem: 120 l
Tvar a rozměry nádoby dle příslušné ČSN nebo DIN pro možnost výsypu standardním vyklápěcím
zařízením svozových vozů
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víko bez vhozu pro plast
Barevná nálepka s označením separované složky - PLASTY

Nádoby na papír 1100 l, horní výsyp, modré s nálepkou s označením separované složky
Materiál nádoby: recyklovatelný polyethylen, nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a
povětrnostním vlivům a vůči UV záření; barva – RAL 5015 (modrá)
Kovové díly podvozku z materiálu ocel žárově zinkovaná, příp. potahovaná plastovým kompozitem
Minimálně 2 brzdy přímo na otočných kolečkách
Sklopné oblé víko s mechanismem samočinného zavírání víka. Otvírání nádoby odsunutím víka od sebe,
víko při tom vykonává rotační pohyb kolem čepů, v nichž je po obou stranách nádoby uloženo. Víko je
vybavené madlem pro snadné uchopení při otvírání.
Objem:1 100 l
provedení víka: vhoz na papír
Nálepka s označením separované složky - PAPÍR

Nádoby na plasty 1100 l, horní výsyp, žluté s nálepkou s označením separované složky
Materiál nádoby: recyklovatelný polyethylen, nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a
povětrnostním vlivům a vůči UV záření; barva – RAL 1018 (žlutá)

Kovové díly podvozku z materiálu ocel žárově zinkovaná, příp. potahovaná plastovým kompozitem
Minimálně 2 brzdy přímo na otočných kolečkách
Sklopné oblé víko s mechanismem samočinného zavírání víka. Otvírání nádoby odsunutím víka od sebe,
víko při tom vykonává rotační pohyb kolem čepů, v nichž je po obou stranách nádoby uloženo. Víko je
vybavené madlem pro snadné uchopení při otvírání.
Objem:1 100 l
provedení víka: vhoz na plasty
Nálepka s označením separované složky - PLASTY

Speciální nádoby na bioodpady - nádoby se záchytnou vaničkou průsaku a
provzdušňovacími otvory - o objemu 240 l hnědé barvy
Materiál nádoby: polyethylen, nádoba bude odolná vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
a vůči UV záření; hnědá barva
Kovové díly podvozku z materiálu ocel žárově zinkovaná, příp. potahovaná plastovým kompozitem
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Objem:240 l
Otvory pro zajištění odvětrávání umístěné v horní třetině svislé části pláště nádoby nejméně po dvou
protilehlých stranách nebo ve víku; při umístění otvorů ve víku musí být chráněny proti zatékání dešťové
vody a proti vodě ze sněhu
Otvory pro zajištění odvětrávání umístěné v dolní třetině svislé části pláště nádoby nejméně po dvou
protilehlých stranách
Celková plocha větracích otvorů v dolní třetině nádoby je nejméně 8 cm2, celková plocha větracích otvorů
v horní třetině nádoby je nejméně 8 cm2 a maximální rozměr každého z větracích otvorů je 4 mm
Nádoba musí být vybavena výklopnou mřížkou u dna nádoby pro oddělení shromážděných odpadů od
výluhů z uloženého odpadu, které prosáknou na dno nádoby. Otvory v mřížce rozměru 15 - 25 mm.
Zavěšení mřížky alespoň na dvou bodech.
Kovové díly: dělící mřížka z materiálu nerezová ocel, příp. potahovaná ocel plastem nebo plast
Nápis BIOODPAD ve žluté nebo bílé barvě o rozměrech min. 30 x 15 cm a výšce bezpatkového písma
min. 10 cm

4.2

Dodávka RFID elektronických čipů

RFID elektronické čipy pro elektronickou evidenci výsypů integrované na plastových
nádobách
Frekvence: UHF, 860 - 928MHz
Protokol: ISO-18000-6C, EPC Class 1 Gen 2
Paměť: 96 bits
Struktura: dle standardu EPC
Rozměry: 100x50mm (± 5 %)
Hodnota parametru: ASA510000001 - ASA510001890
Provedení nalepovací na nádoby pro venkovní prostředí

5 Klasifikace zakázky
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:


34928480-6

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

6 Subdodavatelé
Výše subdodávek není omezena.
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7 Požadavky na splnění kvalifikace
Základní požadavky splní dodavatel, který předloží:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
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k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
Splnění základních kvalifikačních předpokladů se v nabídce dokládá čestným prohlášením. Čestné
prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Profesní požadavky splní dodavatel, který může předložit:
 zápis do obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Čestné prohlášení ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 3 této zadávací
dokumentace
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady nejsou stanoveny
Technické kvalifikační předpoklady nejsou stanoveny
Uvedené doklady je možné doložit v „prostých“ kopiích, vyjma čestného prohlášení, které musí být
v originále. Od uchazeče s nímž má být uzavřena smlouva může kupující požadovat před podpisem
smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů prokazujících splnění kvalifikace.
Nepředložení takových dokumentů v termínu do 15 dní od výzvy kupujícího může být důvodem
k vyloučení uchazeče pro neposkytnutí součinnosti a v takovém případě může uzavřít kupující
smlouvu s dalším uchazečem v pořadí hodnocení.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.

8 Varianty nabídky
Variantní nabídky se nepřipouštějí.

9 Způsob zpracování nabídkové ceny
Měna nabídky je česká koruna (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (snížená sazba DPH), samostatně DPH (základní sazba DPH) a nabídková cena
včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace.
Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění
zakázky a zaškolení obsluhy.
Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.
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10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Počet vyhotovení nabídky je 2 paré tištěné verze (1
originál a 1 kopie).
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4.
2. Prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení dle přílohy č. 2 a
podrobný popis dodávek formou technické dokumentace, podrobného popisu zařízení,
prospektů, apod.
3. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 7.
4. Nabídkovou cenu nabízené části veřejné zakázky.
5. Podepsaný návrh smlouvy (vzor příloha č. 5)
 Uchazeč o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou nedělitelnou
část předmětu veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace)


Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem
jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí
věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je
v takovém případě neúplná.



Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních předpisů, které
se vztahují k plnění této veřejné zakázky.



U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky
společné nabídky



Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší termín
dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky a všechna další ustanovení,
uvedená v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (vzor smlouvy), pokud mají nebo
mohou mít vliv na cenu.

6. Prohlášení (dle přílohy č. 6) uchazeče (nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče), z něhož
vyplývá, že:
 uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, podepsané statutárním zástupcem
uchazeče, po celou dobu zadávacího řízení,
 uchazeč uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, a
je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné
pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy
promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech a
 uchazeč bere na vědomí, že pokud nebude provedeno plnění podpory ze strany
SFŽP k projektu, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a uchazeč nemá právo
požadovat na zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu s tím vznikly, ani
nemůže uplatňovat příp. náhradu škody.
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Zadavatel doporučuje, aby uchazeč věnoval pozornost zpracování nabídky a
postupoval přesně dle výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy
může být důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou a
svázat tak, aby tvořily jeden celek a zabezpečit je proti rozdělení.
Pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky (dle specifikace v kapitolách 4.1. a 4.2)
je třeba předložit samostatnou nabídku. Je umožněno dílčí plnění.
Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče a se
zřetelným nápisem (v levé dolní části obálky): „Zadávací řízení, Intenzifikace systému
odděleného shromažďování odpadů Plumlov, NEOTVÍRAT“

11 Doba, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem své
nabídky
Uchazeč je vázán obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena
na 90 dní od data pro podání nabídek.

12 Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Dříve než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeho
nabídka je pokládána za nejvýhodnější (vítězná nabídka).
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 5 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v
zadávacím řízení.

13 Změna zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro
podání nabídek. Doba pro podání nabídek pak bude prodloužena o dobu, která uplynula od
zveřejnění výzvy k podání nabídek až po dobu, kdy byla oznámena změna zadávacích podmínek.
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Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení:
23. 6. 2016
Termín pro podání nabídek:
11. 7. 2016, 13.45 hodin, na adrese: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
Otevírání obálek:
11. 7. 2016, 14.00 hodin, na adrese: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
Osoby poskytující informace:
Tomáš Neumann, neumann@ingpavelnovak.cz, (+420) 220 800 740, Osadní 26, 170 00 Praha 7 –
Holešovice

15 Přílohy zadávací dokumentace
Veškeré přílohy a zadávací dokumentace jsou k dispozici na vyžádání u osoby pověřené činnostmi
zadavatele, viz. Článek 1. Identifikační údaje (neumann@ingpavelnovak.cz)
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Tabulka cen
Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Vzor smlouvy
Prohlášení uchazeče k podmínkám nabídky

V Plumlově dne 23. 6. 2016
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