V1ýzvak podrínínabídky
ve smys]udokumentuZávaznépokyny prož,adate|e
a příjemcepodpory - opeřační
program Životníprostředí

Název zakázky

,,vanGansewinke| sevices, s.r.o.- dodiávkasvozovéhovozid|a
s nástavbu pro svoz BRKo v oK..
Zadavatel
van GansewinkelServices,s.r,o.
U vlečky592, ModÍice,Pse 664 42, BÍno- venkov
Iet277 OB A53
J€ d nající:Ing.Radim Beňovič,
regionálníředitel,jednat€ l
osoba pověřená výkonem zadavatelsých činností
Regionálníporadenskáagentura,s. r. o.
starobrněnská 20,602 00 Brno
| č : 2 6 29 a | 6 3
jednatel
statutárnízástupce:Ing.lan Ševčílš

l.

vymezení předmětu zakázky
Přcdmětemp|něni Veřejnó zakázky zadávanémimo reŽim zákona č. 137/2006sb., o
vcřejnýchzakáZkách(dálejen zákon)je doďávkasvozového
vozidla s nástavboupro svoz
komunálnihoodpadu (BRKo) spo]ečností
van Ganscwinkel
biologicky rozloŽite|ného
Scrvices's.r'o'podlespccifikaceuvcdenév přilozc 7adávacidokumentace'
Kč
Předpokládanáhodnotaveřejnézakázkybez DPH:3'028.900.-

2 . odůvodněnípoužitízadávacíhořízení

zákonač' l3712006Sb'' o vcřcjnýchzakázkách'
Zadavatclnenívc smysluustanovení
(dále ien '.zákon..)veřejným zadavatelem.Vzh|edem k požadavkům
stanovcným
v rámci
metodickýmipokyny pro zadáváni veřejnýchzakázek při realizaci pro.jektů
oP Živolné prostřcdí',jenczbytné,aby provedl toto výběrovéři7eni za podminek
slrnovcnýchprogrlmorjmi dotumenlyoP Živolni prosliedi.7c|menaZi\a/njmi
pokfny pro žadalc|e
a přijemce.

3. Informaceo zadávacídokumcntaci
Kompletni Zadávaci dokun]entacije moŽnó vyžádatu osoby pověřenévýkonem
Zadavatelských
činnostíu kontaktníosoby Mgr' Heleny Bartákové'te|':5| l116072,
Do přcdmětu.jetřebanapsatnázevzakázky'
na e-mailovéadlesc:bartakova..'rDa'cz.
ZadávacidokumcntaceobsahujerovněŽobchodnípodminkyfoÍmounávrhusm|oulry.
v obclrodních
podmínkáoh'
Platebnipodminky.isouuvcdeny
4. Lhůtaa místopro podánínabidck
činností'
Mistem pro podáninabidekjcsídloosobypověřcnóvýkoncmzadavatelských
drre28.2'20l1v l l:00h'
Lhůtapro podáninabídek
končí
Při osobnim předáníje nutno nabídkuodevzdatv sid|e osoby pověřenévýkonem
je nezbýné,aby vc lhůtěstano\cnépro
zadavatclskýchčinnosti'Při zasláni poštou,
podáni nabídekbyla nabídkadoručqnaosobě pověřenéÚkonem zadavatelských
činnos|i.
ncs|rČinodáni
k pošlo\nlpicpra!é
Nabídkuie moŽnépředatv doběod 8.00do 14'00hod.
budc podánav českómjazyce.
Nabidkauchazeče
můŽebýt podánabud'
Nabidka uchazcče
v icdnom svazku' nebo \' samostatných
oddě|enýchslohách'ale vŽdy písemněa vjedné
uŽavřcnéobálce označené
názvcm zakázkv.na ktclémusi bÝt uvedenaadrcsauchazečc.
obálka budeoznačcnfl
nápisem:
,,NEoTVÍRÁT. van Gansewinkel services, s.Í'o,- dodávka svozovéhovozidla
s nástavbou pro svoz BRKo v oK',

5. Požadavkyía prokázání sp|něníkvalifikaci
Uchazečje povinen nejpozdějido lhůtystanovené
pro podáni nabídekprokázat svoji
kVaIifikaci'
splnéním
kvalifikJcese ro./un)í:
a)
b)
c)
d)

splněnizákladnichkvalifikačnichpředpokladů;
předpokladů;
sPlněniprofesních
kvalifikačnich
splněníekonomickýcha |inančnich
předpok|adů
kvalifikačních
předpokladů
splnění(echnickýchkvaliÍ.ikačních

poŽadavkyna splněnikvalifikačnich
Podrobné
předpokladujsouuvedenyv zadávaci
dokumcntaci.
ó. Způsobhodnoccnínabídek
Základnim hodnoticimkřitériempro zadániveřejnézakázkyje ekonomickávýhodnost
nabidky.
Nabídkybudouposu2oványpodledilčich
Nabídkovácena
Dó|ka posk}tnuté
zárukyv měsícich

váha 80 %
váha 20 %

Nabídkovácena bude uvcdenav korunáchčeskýchv č|eněniná cenu cclkem bez
DPH' Úši DPII a cenuce|ken]včclněDPIJ' BliŽšiinfornracejsouuvedcnyv zadávací
dokumenlaci.
7. Dodatečné
informacc
Dodavale]je oprávněn poŽadovatpo zadavateli dodatečné
informace k zadávaci
dokumentaci.Zádost musi být doručenanejpozdě-ji5 dnůpřed uplynutim lhůtypro
podáni nabidekna adresuR€ B ionálni poradenskáagentura's'Í'o',Starobměnská20. 602
00 Bmo' Kontaktníadresapro elektronicképodánížádostio dodatečné
informaceie
bartakova.í,ma.cz
pro
' Kontaktníosoba
dodatečné
informacek 7adávacidokumenlaci
je Mgr' ||e|l'na
Banáko\á.lc| : 5l Íl Ió07.:
V Bmě dne9.2.20lI

R€ g ionální pořadcnská agentura,s.r.o.

