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výva k podánínabídky

ve smysludokumentuzávaznépok'nypfo žadatele
a příjemcepodpořy- operační
pro8ramŽivotníprostředí
Název zakázky

,,vanGansewinke| a.s.- doďívka svozovéhovozidh
s nástavbou pro svoz BRKo v IMK.'
Zadavatel
van Gánsewinkela's.
U vlečky592, Modfice,Pse 664 42, Brno. venkov
I Č : 6 3843 3 6 0
Jednající:
Ing.Radim Beňovič'
r€ g ionálníředitel'č|enpředstavcnstva
osoba pověřená ýkonem Zadavatelshích činností
Regionálníporadenskáagentura,s. r. o.
starobrněnská 20,602 00 Brno
rd 262 98163
statutárnízástupce:ln& lan ševčíbiednatel

1 . vymezení předmětu zakázky
Předmětemplněni veřejnézakázky zadáýanémimo režim zákona č. 137/2006sb', o
veřejnýchzakázkách(dálejen zákon)je dodávkasvozového
vozidla s nástavbouplo svoz
(BRKo)
biologicky rozložitelnóhokomunálnihoodpadu
společnosti
van Gansewinkel,
a's' podle specifikaceuvedené
v přílozezadávacídokumentace'
Předpokládanáhodnotaveřeinézakázkybez DPH:3.028'900'-Kč
2. odůvodněnípoužitízadávacíhořízení
Zadavatelneníve smysluustanovení
zákonač.13712006Sb., o veřejnýchzakázkách,
(dále jen ,,zákon..)veřejným zadavatelem.Vzhledem k poŽadavkůmstanoveným
metodickimi pob'ny pro zadávlíníveřejnýchzakázek při realizaci projektův rámci
oP Životnéprostředí,je nezb}fué,aby provedl toto výběrovéňzeni za podmínek
stanovených prcgramovýni dokumenry oP Životní prostředí, zejÍnénaZáyaznymt
pokynypro žadatclca přijemcc'

3 . Informaceo zadávaci dokumentaci
Kompletní zadávaci dokumentacije moŽnévyŽádat u osoby pověřenéýkonem
zadavatelskýchčinnostiu kontaktniosoby Mgr. Heleny Bartákové,tel.: 511116072'
na e-mai]ové
adrcse:baltakova.arDa'cz'
Do předmětujetřebanapsatnázevzakázky.
Zadávacídokumentace
obsahujeror'něžobchodnípodmínkyíormounáWhusmlouly.
podmílrkyjsou uvedenyv obchodnichpodmínkách'
P]atební
4. Lhůta a místopro podánínabídek
Místempro podánínabídekjesidlo osobypověřené
výkonemzadavatelských
činností'
pro
podání
Lhůta
nabídekkončídne28.2'20l1v 1l:00'
Při osobnímpředáníje nutno nabidku odevzdatv sídle osoby pověřenéÚkonem
pŤo
zadavatelskýchčinností'
Při zaslánípoštou,je nezbytné,
aby ve lhůtěstanovené
podání nabídekby|a nabídkadoručenaosobě pověřenévýkonem zadavatelských
(.inno5li'
podánlI poi|o\nipicpra\i'
ne5láči
Nabidkuje moŽnépředatv doběod 8.00do ]4.00hod.
jazyce.Nabídkauchazeče
Nabídkauchazeče
budepodánav českém
můŽebýt podánabuď
vjednom svazku,nebo v samostatných
oddělenýchslohách,ale vŽdy písemněa vjedné
uzavienéobálce označené
názvemzakázky' na kterémusíbý uvedenaadresauchazeče.
obálka budeoznačena
nápisem:

,,NEoTvIRÁT. van Ga sewinkel,a.s.- dodávka svozovéhovozidla 5 nástavboupro
svoz BRKo v ÍMK,.

5. Požadavky na prokázání sp|něníkválifikace

L]chazeč
.ie povincn ncjpozdčjido lhů1yslanovenépr() podáni nabidek prokázat svoii
Á \ d | . | ] k J c |\'p I n ť n ' n ]r ' ť i l | | l ] ' ' l ! .ť( | ( . / ' I l Ť | '

a) splnění zákla<lníchkvalifikačnichpředpoHadú;
prtl|esních
předpokladů:
b) sp1nění
kvali1ikačnich
c)
d)
e)
])

splnění záklar1níchk\'alifikačnichpředpok]adú;
spinění prrÍ.esních
kvalifikačnichpřcdpokladů;
předpokladťl
splněníekonomických a Íinančnichkvali1.ikačních
přcdpokladů
splněnítechnjckýchkvaliÍ.ikačnjch

Podrobné požarlavky na sp]něni kvali1ikačnich přcdpokladu ]sou uvedeny v zadávací

6. Způsob hodnocenínabídek
Zákl.ldním hodnoticim k|itériempro zacláni vcřc.jnó Zakálky 3e ekonomická výhodnost
nabídky'
Nabírlky budou posuzovány podle dilčich hodnoticíchkritérii,kterými isou:
Nabidková cena
Dólka poskylnutó Záruky v něsících

váha lio %,
váha 20 %

Nabidková ccna budc uvcclcna v korunách českých v členěni na cenu cclkcnr bcz
DPII' výšiDPII a ccnu cclkcm \'čelněDPH' Bližšíinfbrmace.jsorr
uvcdcnyv zadáveci
dokumcntaci.
7. Dodatcčnóinformace
Dodavate1 ie oprávnčn poŽadoval po ladaveteli dodatečnéinfbrmace k zadávaci
dokumentaci. Žádost nrusi být doručcnanejpozději 5 <lnirpřed rrplynutinr lnuLy pro
podáni nabidck na adÍesuRegionálni poradenskáagentura.s'r'o', StaÍobmčnská20, ó02
00 Bmo' Kontaktni ar1resapro elektlonické podáni žádosti o dodatečnéinli)rnace
baÍtako\'a.djrl]a'cZ
' Kontaktní osoba plo dodatcčnóinlbnnacc k lnd1l\'aci dokunlentaei
jc MIgr'IIelenat]altáková.te].:5] I] ]6072.

V Brnědne9'2'20ll

lng. Jan ŠevčÍk
Regioná|nípořadenská agcDtura,s.r.o.

