Výzva k podání nabídky
ve smyslu dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program
Životní prostředí mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Název zakázky

„van Gansewinkel HBSS s.r.o. – dodávka svozového vozidla
s nástavbou pro svoz BRKO“
Zadavatel
van Gansewinkel HBSS s.r.o.
U Vlečky 592, Modřice, PSČ 664 42, Brno - venkov
IČ: 25834061
Jednající: Pavel Iványi, jednatel

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 262 98 163
Statutární zástupce: Ing, Jan Ševčík, jednatel
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1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen zákon) je dodávka svozového vozidla s nástavbou pro svoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) společností van Gansewinkel
HBSS s.r.o., podle specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:3.449.000,- Kč

2. Odůvodnění použití zadávacího řízení
Zadavatel není ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
(dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem. Vzhledem k požadavkům stanoveným
metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek při realizaci projektů v rámci
OP Životné prostředí, je nezbytné, aby provedl toto výběrové řízení za podmínek
stanovených programovými dokumenty OP Životní prostředí, zejména Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce.
3. Informace o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentaci je možné vyžádat u osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností u kontaktní osoby Mgr. Josefa Kudrny, tel.: 511113220, na emailové adrese: verejne-zakazky@rpa.cz. Do předmětu je třeba napsat název zakázky.
Zadávací dokumentace obsahuje rovněž obchodní podmínky formou návrhu smlouvy.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je sídlo osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.2.2012 ve 12:00.
Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností. Při zaslání poštou, je nezbytné, aby ve lhůtě stanovené pro
podání nabídek byla nabídka doručena osobě pověřené výkonem zadavatelských činností,
nestačí podání k poštovní přepravě.
Nabídku je možné předat v době od 9.00 do 14.00 hod.
Nabídka uchazeče bude podána v českém jazyce. Nabídka uchazeče může být podána buď
v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné
uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče.
Obálka bude označena nápisem:

„NEOTVÍRAT - van Gansewinkel HBSS s.r.o. – dodávka svozového vozidla
s nástavbou pro svoz BRKO“
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
a)
b)
c)
d)

splnění základních kvalifikačních předpokladů;
splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
splnění technických kvalifikačních předpokladů

Podrobné požadavky na splnění kvalifikačních předpokladu jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

6. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
bez DPH.
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění na cenu celkem bez DPH,
výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
7. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek na
adresu Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno.
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace verejnezakazky@rpa.cz . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci je
Mgr. Josef Kudrna, tel.: 511113220.

V Brně dne 16.1.2012

Ing. Jan Ševčík v.r.
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
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