
  

 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

 

 

Název zakázky: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních 

odpadů v obci Vítějeves“   

 

Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky  

 

Veřejná zakázka dle limitu: Zakázka malého rozsahu  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 648.000,- Kč  

 

Tato zakázka bude financována z Fondu soudržnosti EU a národních veřejných 

zdrojů.  

 

 

Zadavatel: Obec Vítějeves 

Adresa: Vítějeves 65, 569 06 Vítějeves 

IČ:   00277576 

Osoba pověřená jednat za zadavatele: Petr Havlíček, starosta obce 

Telefon: +420 602 780 851 

E-mail: obec@vitejeves.cz 

   

 
Pověřená osoba: ENVIPARTNER, s.r.o. 

 Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00 

IČ: 28358589 

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:  JUDr. Radomír Salvet 

Telefon: + 420 604 479 431  

E-mail: salvet@envipartner.cz   

 

 

 

 
1.  



1. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou 

zakázku se může přihlásit do jedné nebo obou částí veřejné zakázky, v nichž splní 

požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.  

 

Část 1. Veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 170 ks odpadových nádob (kompostérů) 

pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, 1 ks 

kontejneru na textil pro obec Vítějeves. Technická specifikace dodávky je uvedena v 

příloze č. 5 této zadávací dokumentace.  

 

Celkem se jedná o pořízení:  

170 ks kompostérů o objemu min. 1050 l  

1 ks kontejneru na textil o objemu min. 2,5 m3 

 

 

Část 2. Veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks štěpkovače pro obec Vítějeves. 

Technická specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 5 této zadávací dokumentace 

 

Celkem se jedná o pořízení:  

1 ks štěpkovače 

 

              

             Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno požádat osobu pověřenou 

činnostmi zadavatele na emailové adrese: salvet@envipartner.cz., tel. 604 479 431.    

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na úřední desce zadavatele. 

   

 

3. Místo a lhůta pro podání nabídek    

 

Název CPV 

Kontejnery na odpadový materiál 
 

44613800-8 
 

 
 

Kontejnery a nádoby na odpad a 
odpadky 

 

34928480-6 

Stroje na drcení 43414000-8 



a) Obec Vítějeves, Vítějeves 65, 569 06 Vítějeves, a to v úředních hodinách každý 

pracovní den v 8:00 – 12:00, přičemž v pondělí, středu a čtvrtek ještě od 13:00 do 

15:00, v den podání nabídek do 13.00 hod. 

 

b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.5.2019 ve 13.00 hod.   

 

c) Otevírání obálek se uskuteční dne 13.5.2019 ve 13.00 hod. na adrese sídla zadavatele.  

 

4. Požadavky na kvalifikaci  

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“). Splněním kvalifikace se rozumí:   

 

a) splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona   

b) splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona   

c) splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona  

 

 

            Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci je uvedena v zadávací dokumentaci.  

 

5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií   

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude jejich 

ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako 

nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Váha 

kritéria činí 100 %. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 

z přidané hodnoty.  

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.  

6. Nabídky musí být podány v českém jazyce. Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky 

obsahuje zadávací dokumentace.  

7. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.     

 

 

   Ve Vítějevsi dne 30.4. 2019 

 

 

 

 

    Petr Havlíček 

    starosta obce   

       


