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Výva k podánínabídky

a pří'emcepodpory- opeÍačnÍ
ve smysludokumentuzávaznépowny pÍožadatele
programŽivotníprostředí

Název zakázky

',vanGansenwinkelselvices, s.r.o.- fudivka nádob pro svoz
BRKO v OK"
Zadavatel
van Gansenwinkelservices,s.r'o.
U vlečky592,Modřice, PsČ664 42, Brno. venkov
let 277 Oa aS3
jednate|
lng. Radirt|Beňovič'
Jednající:

činností
osobapověřenávýkonemzadavatelských
Regionální poradenská agentura, s. r. o.
staÍobÍněnská 20,602 00 Brno
tC 262 9a 763
statutáÍní zástupce: Ing. Jan Ševčík'
iednate|
l. vymezeÍípředmětu zaMzky
Předmětemp|něni veřejnézakázky zadávanémimo režim zákona č. 137/2006sb.. o
veřejných zakázkách (dá|ejen ákon) je dodávka l78 ks nádob pro svoz biologicky
rozloŽitelného komuná]ního odpadu (BRKo) společnosti van Gansenwinkel
v přílozezadávacidokumentacc.
services's'r.o.pod|especifikacerrvedené
hodnotaveřejnézakázky bez DPH: 394.456'.Kč
Předpok|ádaná
2. odůvodněnípoužitizadáÝacíhořízeni

Zadavatelncni vc smysluustanovení
zákonač.13712006
Sb'. o veiejnýchzakázkách'
(dále jen ''zákon..) vcřejným zadavatelem.Vzhledem k pož2davkům
stanovcným
metodickýmiprrkynypro zadávánívcřcjnýchzakázek při rea|izaciprojektův rámci
oP Životnéprostředi.je nezbytné.aby proved|loto Výbčrové
ňzení Za podminek
(
)P
slano\enichprogrJn]o\jmI
dokumťnly 7i\.'lnírroslrťdi./ejméníl
,/i\alnjml
pokynypro žadatele
a příjemce'
3. Informacco zadávacidokum€ n taci
Kompletnízadávaci dokumenlacije moŽnó \ryžádalu kontaktniosoby M8r' Ijeleny
Bartákové'tel.: 5l I l ló072, na e-mai|ovóadrese:bartakova../.řDa'cz.
Do přcdměfu.ie
třeba napsat ná?ey zaká7ky' Zadávací dokumenlaceobsahujc fovnčŽ obchodni
podmínkyformur návťhusmlouvy' Platcbnípodminkyjsou uvcdeny v obchodnich
podminkách.
.|. Lhůtá a místopro podánínabídek
lúistempro podánínabídekjesidb osobypověřenévýkoncmzadavatclských
činnosti'
propodáninabídek
l,hůta
končidne7'4'20ll
Při osobnímpředáníje nutno nabídkuodevzdatv sídlc osoby pověřenó výkonem
zadavate]ských
činností'Při Zaslánipošlou.jc nezbytné.
pro
aby vc lhútěstano\,cné
podáni nabidek byla nabidka doručcnaosobě pověřcnévýkoncn zadavatclských
činnosli.
neslacipodánil pošlo\ní
přcpr3\Ě'
Nabidkujc moŽnépředat\' dobeod 8'0o do l4'00 hod'
Nabidkauchazeče
budepodánav českénr.jazyce'
Nabídk^uchazcčc
můŽebýt podánabuď
vjednom svazku.nebo v samostatných
oddělenýchslohách.alc vždypiscmnó a vjedné
uzavřenéobálce označcné
názvem zakázky' na kterémusíbýl uvedenaadrcsauchazcčc.
obá|ka budcoznačcna
nápisem:
,,NEoTvÍRÁT. van Gansenwinkel serices,5.r.o' - dodávka nádob pro svoz BRKo v

ox"

5. Požada\'k\'
ná prokázánisp|něnikva|ifika(e
tjchazečje povincn ncjpozdčjido lhůtystanovené
pro podánínabidek prokázal svoji
<
p
I
n
é
n
í
m
k V t i f ki a ť i '
k r a I i l l k l c e . re' r z L r r l r i :
a)
b)
c)
d)
e)
l)

splněnizákladnichkValifikačních
předpokladůj
spIněníprofesnichkvalifikačnich
přcdpokladů;
splněnizákladníchkvaIifikačnich
přcdpokladů;
splnčnipro1čsnich
kvalitikačnich
předpokladů;
splnční
ekononlickýcha Íinančnich
kvalií.ikačnich
předpokladů
splnční
technickýchkvalifikačnich
přcdpokladů

2
I

předpok|aduisou uvcdcny v 7adávaci
Podrobnó poŽadavky na splnčni k,"ali!lkačních
dokuDrcnlaci,

6. způsobhodnocení
nabídck
prcrzaclání
Základnimhodnoticim
kritériern
vcřqnézakázkyjenejniŽši
ccna'
nabídko!á
Nabidkovácenabude uvedenav korunáchčcskýchv členění
na ccnu cclkcm bcz DPH.
YýšiDI,II á cenuc€ l kem vč€ t ně DP| |'
7. Dodatečné
informac€
Dodavalcl ic -oprávněnpožadovatpo Zada\'alelidodatečné
infbrnlacc k zadáraeí
dokumcnlaci'Zádos1musi být doručcnaDcipozději5 dnůpřed uPlynulín]lhůly pro
podáninabidckía adresuRegionální
poradcnská
agenlura.
20.602
s'r.o.'Starobrněnská
podáni
00 Brno. Kontaktni adlesa pro clcktfunické
Žárlosti o dodatečné
inlbnTaccbartakovaúlťoa'cZ'
Kontaklní osoba pro dodatečné
inÍbrmacck zadiilaui
je Mgr' HelenaBartákoVí.
dokuncntaci
lc|':5 l l l l(Í)72'
V BÍnč
dnc22-]'20ll
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