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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko vyhlašuje výzvu k podání nabídek  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem 

 
 „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu 

Zábřežsko“ 
 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není tato zakázka 
zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zadavatel postupuje při vyhlášení výzvy k podání nabídek podle dokumentu „Závazné pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP“, účinného od 1. 4. 2015. Tato výzva je současně zadávací 
dokumentací. 

1. Identifikační údaje zadavatele:   

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, dobrovolný svazek obcí (dle zákona o obcích) 
sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
statutární zástupce: RNDr. Mgr. František John, Ph.D., předseda 
IČ:  48428311 
web: www.zabrezsko.cz  
kontaktní osoba: Ing. Kateřina Krejčí, e-mail: miz@muzabreh.cz, tel: 583 468 262 
 

2. Předmět zakázky: 

Předmětem plnění je dodávka sběrných nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů na sběr 
biologicky rozložitelného odpadu a kontejnerů na sběr kovového odpadu a tříděný odpad (dále také 
jen „zboží“). V případě odchylky od požadovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo vyřadit 
účastníka z výběrového řízení. Zboží musí být vyrobeno v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s 
platnými zákony ČR. 

Specifikace poptávky: 

 sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad – 240 l 
- požadovaný počet 400 kusů 
- objem 240 l  
- barva zelená 
- nádoba musí být vhodná pro vyprazdňování hřebenovým 

vyklápěčem svozového vozidla 
- materiál polyetylen s antibakteriálními vlastnostmi 
- větrání víkem nádoby 
- madlo na víku nádoby ze tří stran 
- sklopná a odnímatelná mřížka nad dnem nádoby, pod 

kterou odkapává vlhkost z odpadu (bez kovových prvků) 
- odvětrávací otvory v bočních stěnách nádoby (větrací 

otvory o průměru 3 – 5 mm, minimálně na 1/3 plochy 
každé boční stěny) 

- odpovídají DIN EN 840-1 
- nádoby musí být odolné vůči vlivům chemickým, 

biologickým, UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým 
teplotám 

ilustrační obrázek 
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- nádoby musí mít hladké povrchy (vnitřní i vnější) zabraňující ulpívání odpadu a nečistot 
- minimální váha nádoby - 13 kg 
- nádoby budou mít dvě kolečka (minimální průměr 200 mm) s kovovou osou 
- záruční lhůta minimálně 60 měsíců 
- dostupnost náhradních dílů víka, kolečka, osy, roštu apod. 
- na čelní straně nádoby bude nesmazatelně vyražen nápis BIOodpad (provedení nápisu musí 

být před dodáním odsouhlaseno zadavatelem). 
- nádoba bude označena nálepkou/ami s informacemi o odpadu, pro který je nádoba určena, 

dále pak názvem projektu a informacemi, že nádoba je pořízena za finanční podpory OPŽP 
(včetně publicity). Nálepka zároveň bude obsahovat název města Zábřeh, pro které je 
určena. Provedení nálepky/ek musí být před dodáním odsouhlaseno zadavatelem.  

- místo dodání: město Zábřeh 
 

 sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad – 1100 l 
- požadovaný počet 20 kusů 
- objem 1100 l  
- barva hnědá 
- víko ve víku (dětská pojistka proti 

samovolnému zavření víka) 
- nádoba musí být vhodná pro 

vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem 
svozového vozidla 

- materiál polyetylen (HDPE) 
s antibakteriálními vlastnostmi 

- větrání víkem nádoby 
- na dně kontejneru zátka pro odtok vody 
- odpovídají DIN EN 840-3 
- nádoby musí být odolné vůči vlivům 

chemickým, biologickým, UV záření, 
nízkým a vyšším atmosférickým 

teplotám 
- nádoby musí mít hladké povrchy (vnitřní i vnější) zabraňující 

ulpívání odpadu a nečistot 
- nádoby budou mít 4 otočná pryžová kolečka (minimální průměr 200 mm), z toho 2 s brzdou 
- záruční lhůta minimálně 60 měsíců 
- dostupnost náhradních dílů víka, kolečka, osy, roštu apod. 
- na čelní straně nádoby nesmazatelně vyražen nápis BIOodpad (provedení nápisu musí být 

před dodáním odsouhlaseno zadavatelem). 
- nádoba bude označena nálepkou/ami s informacemi o odpadu, pro který je nádoba určena, 

dále pak název projektu a informaci, že nádoba je pořízena za finanční podpory OPŽP (včetně 
publicity). Nálepka zároveň bude obsahovat název města Zábřeh, pro které je určena. 
Provedení nálepky/ek musí být před dodáním odsouhlaseno zadavatelem.  

- místo dodání: město Zábřeh 
 

 kontejnery na kovový odpad 
- požadovaný počet 15 kusů 
- minimální objem 1,1 m3 

ilustrační obrázek 
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- se zámkem 
- barva šedá 
- sklolaminátový nebo polyethylenový 

kontejner se spodním výsypem 
- typ vhozu – plastová oválná klapka 38 x 

16 cm 
- nádoba musí být vhodná pro 

vyprazdňování svozovým vozidlem 
s hydraulickou rukou 

- nádoba bude označena nálepkou/ami 
s informacemi o odpadu, pro který je 
nádoba určena, dále pak název projektu a informaci, že nádoba je 
pořízena za finanční podpory OPŽP (včetně publicity). Nálepka 
zároveň bude obsahovat název obce, pro kterou je určena (tzn. obec Brníčko, obec 
Postřelmov či obec Rájec). Provedení nálepky/ek musí být před dodáním odsouhlaseno 
zadavatelem.  

- místo dodání: obec Brníčko (6 ks), obec Postřelmov (8 ks), obec Rájec (1 ks) 
 

 kontejnery na tříděný papír, plasty, sklo barevné, sklo čiré 
- požadovaný počet 8 kusů 
- minimálně objem nádob na papír (2 ks) a plasty (2 ks) 2 m3 
- minimálně objem nádob na sklo barvené (2 ks) a sklo čiré (2 ks) 1,1 m3 
- bez zámku 
- typ vhozu u kontejnerů na papír – 

plastová oválná klapka 50 x 20 cm 
- typ vhozu u kontejnerů na plasty a 

sklo – plastová oválná klapka 20 x 
20 cm 

- barva modrá (papír), žlutá (plasty), 
sklo barevné (zelená), sklo čiré 
(bílá) 

- sklolaminátový kontejner se 
spodním výsypem 

- nádoba musí být vhodná pro 
vyprazdňování svozovým vozidlem 
s hydraulickou rukou 

- nádoby musí být odolné vůči vlivům chemickým, 
biologickým, UV záření, nízkým a vyšším 
atmosférickým teplotám 

- nádoby musí mít hladké povrchy zabraňující ulpívání odpadu 
- záruční lhůta minimálně 60 měsíců 
- nádoba bude označena nálepkou/ami s informacemi o odpadu, pro který je nádoba určena, 

dále pak název projektu a informaci, že nádoba je pořízena za finanční podpory OPŽP (včetně 
publicity). Nálepka zároveň bude obsahovat název obce, pro kterou je určena (tzn. 
Postřelmov). Provedení nálepky/ek musí být před dodáním odsouhlaseno zadavatelem.  

- místo dodání: obec Postřelmov 
 

 velkoobjemový kontejner na sběr biologického odpadu o objemu 10 m3  
- počet kusů: 5 VOK o objemu minimálně 10 m3 
- barva hnědá, šedá nebo zelená 

ilustrační obrázek 

ilustrační obrázek 
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- ocelovoplechový kontejner s 
tloušťkou plechu minimálně 2 mm, 
ale s podlahou minimálně 3 mm 
(vše minimálně ST-37) 

- s ocelovým hákem průměr 40 mm 
- hákové natahování 
- lem kontejneru je jekl 60x40x3 mm 
- rozměry kontejnerů (d:š:v): cca 

3800x1800x1500 mm,  
- výška háku 1000 mm 
- žebra kontejneru U 60x40x3 mm na 

rozteči minimálně 1500 mm 
- zadní žebro U 100x40x4 mm na 

němž jsou navařeny pojezdové 
rolny pr.130/300 mm 

- rozteč rolen 1560 mm, minimálně s 2 ks kontejnerových rolen 
- všechny čepy mazatelné/ s maznicí 
- dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním zavírání  
- vrata jsou otevíratelné o 270° až na bok kontejneru a zajištěné řetězem 
- bok kontejneru pravý i levý spodní část pevná, prolisovaná, horní díly sklopné a dělené 
- maximální nosnost: minimálně 5 tun 
- lak kontejneru: barva základní minimální tl. 40-50 mikronů; vrchní barva syntetická dle 

vzorníku RAL minimální tl. 40-50 mikronů; vnitřní ochranný lak minimální tl. 40-50 mikronů 
- místo dodání: obec Horní Studénky (1 ks), obec Nemile (2 ks), obec Rájec (1 ks), obec Zborov 

(1 ks) 
 

 velkoobjemové kontejnery na sběr biologického odpadu o objemu 16 m3 
- počet kusů: 2 VOK o objemu 

minimálně 16 m3 
- barva hnědá, šedá nebo zelená 
- ocelovoplechový kontejner s 

tloušťkou plechu minimálně 2 mm, 
ale s podlahou minimálně 3 mm (vše 
minimálně ST-37) 

- rozměry kontejnerů (d:š:v): cca 
4200:2300:1800 mm 

- nosníky IPN 120 na rozteči 1065 mm, 
stojina UNP 120 

- s ocelovým hákem průměr  40 mm 
- výška háku 1000 mm 
- hákové natahování 
- v podlaze mezi žebry rozteč 500 mm 
- všechny čepy mazatelné/ s maznicí 
- minimálně s 2 ks kontejnerových rolen s roztečí 1560 mm 
- bok kontejneru pravý i levý spodní část 1000 mm pevná, horní díly sklopné a dělené 
- dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním, vrata jsou otevíratelná o 270° až na bok kontejneru a 

zajištěná řetězem  
- maximální nosnost: minimálně 7 tun 
- kontejner je vybaven žebříkem, který je přivařen ke kontejneru 
- lak kontejneru: barva základní tl. 40-50 mikronů; vrchní barva syntetická dle vzorníku RAL tl. 

40-50 mikronů; vnitřní ochranný lak minimální tl. 40-50 mikronů 

ilustrační obrázek 

 

ilustrační obrázek 
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- místo dodání: obec Kosov (1 ks), obce Rájec (1 ks) 
 

 velkoobjemové kontejnery na sběr biologického odpadu s víkem o objemu 16 m3 
- počet kusů: 4 VOK o objemu minimálně 

16 m3 
- barva hnědá, šedá nebo zelená 
- ocelovoplechový kontejner s tloušťkou 

plechu minimálně 2 mm, ale s podlahou 
minimálně 3 mm (vše minimálně ST-37) 

- rozměry kontejnerů (d:š:v): cca 
4200:2300:1800 mm 

- nosníky IPN 120 na rozteči 1065 mm, 
stojina UNP 120 

- s ocelovým hákem průměr  40 mm 
- výška háku 1000 mm 
- hákové natahování 
- v podlaze mezi žebry rozteč 500 mm 
- všechny čepy mazatelné/ s maznicí 
- minimálně s 2 ks kontejnerových rolen s roztečí 1560 mm 
- pravý bok kontejneru spodní část 1000 mm pevná, horní díl 800 mm sklopný 
- levá bočnice pevná 
- zastřešení (víko) s mechanickým heverem otevíraní na levou stranu (uzamykatelný) 
- dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním, vrata jsou otevíratelná o 270° až na bok kontejneru a 

zajištěná řetězem,  
- maximální nosnost:  minimálně 7 tun 
- kontejner je vybaven žebříkem, který je přivařen ke kontejneru 
- lak kontejneru: barva základní tl. 40-50 mikronů; vrchní barva syntetická dle vzorníku RAL tl. 

40-50 mikronů; vnitřní ochranný lak minimální tl. 40-50 mikronů 
- místo dodání: obec Brníčko (4 ks) 

 
Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo některé její příloze uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná 
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným 
parametrům, případně je kompatibilní se zařízením, na které bude napojováno a musí se jednat o 
rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.  

Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 Doprava zboží na místo plnění, kompletace zboží a uvedení do plně funkčního a 
provozuschopného stavu. 

 Seznámení technických pracovníků určených zadavatelem se správnou údržbou zboží. 

 Předání technické dokumentace s přesným popisem zboží ke každé sběrné nádobě na BRKO 
(400 ks), kontejneru na BRKO (20 ks), nádoby na tříděný odpad (23 ks) a velkoobjemovému 
kontejneru (11 ks) v českém jazyce.  
 

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 

název kód CPV 

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky 34928480-6 

 

ilustrační obrázek 
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4. Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 529 752,07 Kč bez DPH. 

5. Termín a místo plnění zakázky: 

Lhůta plnění nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Dodání předmětu plnění 
(zboží) do jednotlivých obcí dle čl. 2 předmět zakázky.  

Místo plnění: město Zábřeh, obec Brníčko, obec Horní Studénky, obce Kosov, obec Nemile, obec 
Postřelmov, obce Rájec, obce Zborov. 

6. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením kopie těchto dokladů: 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů.  

• živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu 
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky. 

7. Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloží seznam minimálně 2 obdobných zakázek, které realizoval v posledních 3 letech. 
Minimální hodnota těchto zakázek činí jednotlivě alespoň 500 tis. Kč vč. DPH. Seznam bude 
obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky a dobu plnění. K zakázkám v seznamu uvedených 
uchazeč doloží kopii osvědčení zadavatele. Uchazeč k předložení seznamu obdobných zakázek může 
využít vzorový formulář přílohy č. 4. 

Uchazeč dále předloží podrobnou specifikaci nabízeného zboží. Ve specifikaci pro každý typ zboží 
uvede jeho popis, technické parametry a přiloží obrázek nebo fotografii. Technické parametry zboží 
musí odpovídat technickým parametrům požadovaným zadavatelem v této výzvě a také parametrům 
uvedeným v návrhu kupní smlouvy. 

 

8. Obchodní podmínky 

Nedílnou součástí této výzvy je její příloha č. 3a a 3b (kupní smlouva). Pro celou zakázku budou 
současně uzavřeny 2 kupní smlouvy – 1 samostatná smlouva na investiční náklady a 1 samostatná 
smlouva na neinvestiční náklady této zakázky. Zadavatel výslovně požaduje použití obou závazných 
návrhů smluv tj. přílohy č. 3a i 3b této výzvy. 

Uchazeč není oprávněn činit v závazných návrzích smluv jakékoliv změny v neprospěch zadavatele 
(zejména jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které 
uchazeč uvede v nabídkovém rozpočtu). Uchazeč je oprávněn doplňovat návrhy smluv pouze 
v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit 
zadavatele. Návrhy smluv musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se 
vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. 

Návrhy smluv budou ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně 
písemně zmocněnou; originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. 
Předložení nepodepsaného textu kterékoli smlouvy nebude považováno za předložení návrhu 
smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 
účasti na veřejné zakázce.  

V návrzích kupních smluv je uchazeč povinen plně respektovat vedle uvedených obchodních 
podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek 
může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
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9. Platební podmínky 

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.  

Platba bude provedena jednorázově po dodání zboží. Fakturace investičních a neinvestičních nákladů 
za zboží bude probíhat odděleně v souladu s uzavřenými smlouvami.  

Úhrada kupní ceny za dodané zboží a dílo bude provedena po převzetí předmětu plnění zadavatelem 
na základě faktury splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 
10. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání: 
Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení. Nedostatky v 
podání nabídek nerespektující ustanovení výzvy k podání nabídek a jejích příloh, mohou mít za 
následek vyřazení nabídky z další účasti na výběrovém řízení. 

Zájemci podávají své nabídky v uzavřené obálce označené:  

Neotvírat – „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části mikroregionu Zábřežsko“.  

Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje zájemce (název organizace, adresa sídla a IČ). 

Nabídky je možné podávat osobně či doporučenou poštou do 21. července 2015 do 13 hodin – tímto 
datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. Nabídky se podávají (v pracovních dnech 
PO 8:00–17:00, ÚT 8:00–15:00, ST 8:00–17:00, ČT 8:00–15:00, PÁ 8:00–14:30) na podatelnu na 
adrese sídla zadavatele (tj. Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, Masarykovo náměstí 510/6, 789 
01 Zábřeh). Pozn. Podatelna Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko je společná s podatelnou MěÚ 
Zábřeh. 

Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. Nabídky doručené po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek, podané v nezalepené obálce či obálce poškozené tak, že lze její 
obsah vyjmout, nebudou přijaty.  

11. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace 

Nabídka bude podána ve 2 tištěných vyhotoveních – 1 originál a 1 kopie a v elektronické podobě na 
datovém nosiči.  

Každý svazek nabídky musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a 
sídlem uchazeče. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním 
způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by 
zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 
s jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost 
jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho 
razítkem, popř. dalšími) 

Všechny listy svazku zadavatel doporučuje uchazeči očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající 
číslem 1.  

CD nebo DVD bude obsahovat celou nabídku v elektronické podobě. Na nosiči bude naskenována 
předložená nabídka včetně podpisů ve formátu *.pdf, návrhy kupních smluv budou na nosiči uloženy 
ve formátu *.doc(x), nabídkový rozpočet ve formátu *.xls(x). 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
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12. Požadavky na jednotný způsob jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k 
prokázání splnění kvalifikace 

Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí: 

 Vyplněný krycí list nabídky – zpracován dle přílohy č. 1. 

 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů – kopie výpisu z obchodního 
rejstříku; kopie živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku;  

 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů – seznam referenčních 
zakázek; podrobná specifikace nabízeného zboží; 

 Čestné prohlášení – zpracované dle přílohy č. 2. 

 Návrhy smluv – zpracované dle vzorů v příloze č. 3a i 3b a podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. 

 Oceněný nabídkový rozpočet – zpracovaný dle přílohy č. 4. Nabídková cena bude stanovena jako 
pevná, obsahující veškeré náklady dodavatele. Veškeré související náklady budou rozpočítány a 
zahrnuty do ceny jednotlivých položek. 

 Prohlášení o subdodavatelích – zpracované dle přílohy č. 6 

 Další doklady požadované ve výzvě (např. plná moc). 

Krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrhy smluv budou podepsány osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit 
podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. 

 

13. Otevírání obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 21. července 2015 ve 13:00 hodin na této adrese: 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh. Otevírání obálek 
s nabídkami je veřejné. Za jednoho uchazeče mohou být na otevírání obálek přítomni max. 
2 zástupci. 

 

14. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena 
včetně DPH – váha tohoto kritéria je 100 %. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší 
nabídkové ceny včetně DPH. Podkladem pro hodnocení bude nabídková cena vč. DPH uvedená na 
krycím listu nabídky. 

 

15. Subdodavatelé 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval celky veřejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. 
Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část 
této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. Tyto informace budou zapracovány do 
prohlášení, jehož součástí bude text, kterým uchazeč výslovně bere na vědomí, že změna 
subdodavatele musí být předem odsouhlasena zadavatelem. Vzor prohlášení o subdodavatelích je 
přílohou č. 6 výzvy. 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), 
tuto skutečnost ve své nabídce písemně uvede. 
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16.  Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dnů, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Tato 
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.  

 

17.  Práva a podmínky zadavatele: 

 Zakázka bude spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Uchazeč je proto 
povinen řídit se závaznými pokyny tohoto programu. 

 Dodávka předmětu plnění proběhne pouze v případě, že zadavatel obdrží na akci „Systém 
odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části mikroregionu Zábřežsko“ rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze SFŽP. Smlouva s vybraným uchazečem nabyde účinnosti nejdříve v den 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodů zrušit. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci. Případná změna nebo úprava podmínek bude poskytnuta všem známým 
uchazečům o zakázku a zároveň bude zveřejněna na elektronické úřední desce zadavatele, která 
je umístěná na www.zabrezsko.cz. 

 Případné nejasnosti je uchazeč povinen si objasnit nejpozději před doručením své nabídky. 
Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání věcí neopravňují uchazeče požadovat jakoukoli 
úhradu nákladů, škody nebo dodatečnou změnu předložené nabídky. Uchazeč je oprávněn 
požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o informace je nutné doručit 
písemně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Dotazy 
budou doručovány kontaktní osobě uvedené v bodě č. 1 této výzvy. Znění dotazu a odpověď 
bude poskytnuta všem známým uchazečům o zakázku a zároveň bude zveřejněna na elektronické 
úřední desce zadavatele, která je umístěná na www.zabrezsko.cz.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

 Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách. 

 Zadavatel má právo zveřejnit celé znění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem. 

 Zadavatel má právo zveřejnit nabídnutou cenu uchazeče. 

 Zadavatel nehradí uchazeči náklady spojené s vypracováním cenové nabídky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v 
rámci lhůty pro podávání nabídek. 

 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s vyhotovením a podáním nabídky a 
s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě bude-li zadávací řízení zrušeno. Tyto náklady nesou 
uchazeči sami. 

 Zadavatel není povinen uzavřít smlouvu se žádným dodavatelem. 

 Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této výzvě. Uchazeč je dále 
povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. 
Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v této výzvě, mohou být ze zadávacího 
řízení vyřazeny. 

 

V Zábřeze dne 2.7. 2015 

- otisk razítka -  

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v.r. 
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

http://www.zabrezsko.cz/
http://www.zabrezsko.cz/
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 3a – Kupní smlouva (neinvestiční náklady) 
Příloha č. 3b – Kupní smlouva (investiční náklady) 
Příloha č. 4 – Rozpočet 
Příloha č. 5 – Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem (vzorový formulář) 
Příloha č. 6 – Prohlášení o subdodavatelích 
 


