Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k
podání nabídek k realizaci projektu „TSMPr, s.r.o.- systém odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu“

Technické služby města Přerova, s.r.o. vás oslovují jako možného dodavatele výše
uvedené zakázky, dodávek technického a technologického zařízení projektu
„TSMPr, s.r.o.-systém odděleného sběru využitelných složek komunálního
odpadu“, který je spolufinancován EU, a to Operačním programem Životní prostředí
ČR.
Dodávkami se rozumí realizace aktivit souvisejících s naplněním parametrů
projektové žádosti a technické dokumentace předmětné investice.
1. Náplň zakázky:
Pořízení technického (technologického) vybavení:
Svozové vozidlo do 3,5 t, kontejnery k tomuto vozidlu - 5 ks, štěpkovač
s pohonnou jednotkou a jedním mobilním kontejnerem.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

2) Identifikační údaje zadavatele:
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi, 3165/17; 750 02 Přerov
IČ:27841090
DIČ: CZ27841090
Místo realizace předmětu veřejné zakázky: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi, 3165/17; 750 02 Přerov

3) Název a popis předmětu zakázky:
Název zakázky:
„TSMPr, s.r.o. - systém odděleného sběru využitelných složek komunálního
odpadu“

Popis předmětu zakázky:
Pořízení svozového vozidla do 3,5 t s hákovým nosičem kontejnerů – výrobku
nového, dosud nepoužitého, schváleného k provozování v ČR; dále pořízení 5 ks
velkoobjemových kontejnerů po cca 15 m3- výrobků nových, dosud nepoužitých,
schválených k provozování v ČR kompatibilních k dodávanému vozidlu, a
štěpkovače dřevní hmoty s pohonnou jednotkou a jedním mobilním kontejnerem.

4) Předpokládaná hodnota zakázky:
1 985,5 tis. Kč bez DPH; 2 402,5 tis. Kč vč. DPH

5) Doba a místo plnění zakázky:
Doba plnění: do 5.12.2014
Místo plnění:
Technické služby města Přerova, s.r.o. Na Hrázi, 3165/17; 750 02 Přerov

6) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky: do 30.9. 2014 do 11.00 hodin
Místo pro podání nabídky:
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi, 3165/17; 750 02 Přerov

Forma nabídky bude listinná, pevně svázaná, doručená poštovní přepravou či
osobně do sídla zadavatele. Obálka bude označena nápisem: Neotevírat - „TSMPr,
s.r.o. - systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“ –
nabídka

7) Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení:
Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, a to cena bez
DPH (váha 100 %) za celou zakázku dohromady. Hodnocení proběhne pouhým
seřazením nabídek od ceny nejnižší po nejvyšší – nejnižší cena vítězí. Nabídka,
která nebude kompletní (tzn. nenabídne všechny její části), bude při posouzení
z dalšího hodnocení vyřazena.

8) Jazyk nabídky:
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.

9) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Radek Koněvalík
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi, 3165/17; 750 02 Přerov
Tel: +420 581 291 111, +420 602 742 448
e-mail.: reditel@tsmpr.cz

10) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadavatel nezpracovává samostatnou zadávací dokumentaci - tato tvoří přílohu
tohoto Oznámení. Oznámení - Výzva k podání nabídky i zadávací dokumentace je
zveřejněna současně na webových stránkách kupujícího na www.tsmpr.cz.

11) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální, v členění s DPH, DPH
a cena bez DPH, a to za celou zakázku dohromady. Cena bude zpracována
v korunách českých.

12) Informace o právu dodavatele požádat o dodatečné informace:
Dodavatel (uchazeč) má právo požadovat dodatečné informace k předmětu zakázky,
a to takové, které jsou nepřesné, nejasné či rozdílné z důvodu jejich vyjasnění.
Forma žádosti musí být písemná, adresovaná kontaktní osobě zadavatele (lze i emailem). Termín pro žádost o dodatečné informace je stanoven tak, že tato musí být
zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Odpověď bude rozeslána všem známým uchazečům v termínu

do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti o dodatečné informace, a to elektronicky –
e-mailem. Na dotazy obdržené po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. Otázky i
odpovědi budou současně zveřejněny i na www.tsmpr.cz.

V Přerově 12. 9. 2014

Bc. Václav Zatloukal
statutární zástupce zadavatele

Příloha – Zadávací dokumentace (podmínky):
K Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzvy k podání nabídek
„TSMPr, s.r.o. - systém odděleného sběru využitelných složek komunálního
odpadu“

Požadovaná struktura nabídky (minimální):
1) Krycí list nabídky (př. č. 1 ZD) – originál listinné podoby;
2) Informace o dodavateli
požadavky na dodavatele

–

splnění

kvalifikačních

předpokladů

–

2-a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, které
je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (originál listinné podoby) a který dále
předloží:
2-aa) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (kopie listinné podoby),
2-ab) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie listinné podoby),
3) Podepsané Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy - originál listinné
podoby
4) Technický popis nabízeného zařízení tak, aby bylo možno ověřit, zda
nabízené zařízení odpovídá požadavkům zadavatele.
-

Originál listinné podoby

5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální, v členění s DPH, DPH
a cena bez DPH, a to za celou zakázku dohromady.
Cena bude zpracována v korunách českých, a takto bude obsažena i v návrhu
obchodní smlouvy.

6) Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení:
Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, a to cena bez
DPH (váha 100 %) za celou zakázku dohromady. Hodnocení proběhne pouhým
seřazením nabídek od ceny nejnižší po nejvyšší – nejnižší cena vítězí. Nabídka,
která nebude kompletní (tzn. nenabídne všechny její části), bude při posouzení
z dalšího hodnocení vyřazena.
7) Otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne po ukončení příjmu nabídek a bude neveřejné.

8) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští.
Variantní podání nabídky není přípustné.

9) Doba a místo plnění zakázky:

Doba plnění: do max. 5.12.2014
Místo plnění: Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov

Přílohy:

č. 1) Krycí list nabídky
č. 2) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dodavatele
č. 3) Obchodní podmínky
č. 4) Technická specifikace zařízení

V Přerově 12. 9. 2014
Bc. Václav Zatloukal
statutární zástupce zadavatele

