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Oznámení o zahájení výběrového řízení 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Město Lázně Bělohrad 

Sídlo: nám. K.V.Raise 35 

507 81 Lázně Bělohrad 

IČO: 46504834 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele: 

Ing. Pavel Šubr, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele: Jméno: Jan Pavlásek, místostarosta 

E-mail: pavlasek@lazne-belohrad.cz   

Tel.: +420 493 035 141 

Ostatní údaje: Výkonem zadavatelské činnosti je pověřena společnost 

Naviga Assistance s.r.o., IČO: 24244414, sídlo v ul. Pobřežní 

249/46, 186 00 Praha 8. Kontaktní osobou za subjekt 

pověřený výkonem zadavatelské činnosti je: 

Jméno: Renata Daňková 

E-mail: dankova@naviga4.cz  
Tel.: +420 733 643 826 

2. Informace o zakázce 

Název zakázky: „Prevence odpadů - Lázně Bělohrad“ 

Druh zakázky: Dodávka 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je dodávka zboží, a to konkrétně dodávka 

195 ks kompostérů o objemu min. 650 litrů, 490 ks 

kompostérů o objemu min. 1050 litrů určené pro domácí 

kompostování.  

Doba a místo plnění: Město Lázně Bělohrad; nejpozději do 70 dnů od nabytí 

platnosti a účinnosti kupní smlouvy. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky: 

1 908 500,- Kč bez DPH - tato cena je maximální a nejvýše 

přípustná 

Datum vyhlášení zakázky: 14.6.2017 

mailto:pavlasek@lazne-belohrad.cz
mailto:dankova@naviga4.cz
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Financování předmětu zakázky: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským 

fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 

Životní prostředí.  

Název projektu „Prevence odpadů - Lázně Bělohrad“, 

č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003606 

Další informace: Zakázka je součástí projektu spolufinancovaného 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 

Název programu: Operační program Životní prostředí 

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

Název projektu: „Prevence odpadů - Lázně Bělohrad“ 

 

Bližší popis zakázky je uveden v zadávací dokumentaci, která 
je k dispozici na profilu zadavatele uvedené v bodě 3, této 
výzvy. 

3. Přístup k zadávacím podmínkám 

Přístup k zadávacím 
podmínkám: 

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele 

https://pro-za.cz/contracts/517e09 po celou dobu lhůty pro 

podávání nabídek 

Přílohy zadávacích podmínek: Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 -  Čestné prohlášení – Základní způsobilost 

Příloha č. 3 -  Čestné prohlášení – Technická kvalifikace 

Příloha č. 4 -  Obchodní podmínky 

Příloha č. 5 -  Specifikace technických parametrů 

https://pro-za.cz/contracts/517e09
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Vysvětlení zadávacích podmínek Případné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je nutno 
doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě 
pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: 
dankova@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.  
 
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i 
bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, 
včetně přesného znění žádosti, bude zadavatelem zveřejněno 
na profilu zadavatele, tj.  https://pro-za.cz/contracts/517e09  
a zároveň bude písemně oznámeno všem dosud známým 
účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem 
účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o 
zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti 
kontaktní osobu na výše uvedeném e-mailu.  
 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek, otevírání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek běží od 15.6.2017 do 3.7.2017 
Nejpozději lze předložit nabídku do 3.7.2017 do 13:00 hodin. 

Místo pro podání nabídek: Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele, tj. 

nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad. 

Způsob podání nabídek: Písemné nabídky lze předkládat osobně, poštou nebo 

kurýrem. Nabídka bude předložena v českém jazyce, 

akceptovány budou také nabídky ve slovenském jazyce. 

Součást nabídky: Dodání vzorků - 1 ks kompostéru o objemu min. 650 l a 1 ks 

kompostéru o objemu min 1050 l 

Otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne ihned po skončení lhůty pro 

podávání nabídek v sídle zadavatele. 

mailto:dankova@naviga4.cz
https://pro-za.cz/contracts/517e09
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Požadavky na prokázání splnění 
základních způsobilosti: 

Doložení čestného prohlášení účastníka.  Základní způsobilost 
splňuje účastník: 
 

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 
před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 
zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v 
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek 

 
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění 

 
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

 
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí 

o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Požadavky na prokázání splnění 
profesní způsobilosti: 

Doložení dokladů účastníkem v tomto rozsahu: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, 
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské 
oprávnění 

 
 

Požadavky na prokázání splnění 
technické kvalifikace: 

Doložení seznamu významných dodávek za poslední 3 roky. 
Součástí tohoto seznamu bude alespoň 1 zakázka obdobného 
charakteru. Za zakázku obdobného charakteru je považována 
zakázka, předmětem které je dodávka kompostérů o 
finančním objemu minimálně 1.200.000 Kč bez DPH/zakázka. 
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6. Údaje o kritériích hodnocení 

Údaje o kritériích hodnocení Údaj o způsobu hodnocení nabídek je uveden v zadávací 
dokumentaci. Základním kritériem hodnocení byla stanovena 
nejnižší nabídková cena.  
Nepřekročitelná cena veřejné zakázky je 1 908 500,- Kč bez 
DPH. 
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za 
realizaci celého předmětu zakázky, a to tak, že nejvýhodnější 
nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější 
nabídka má minimální hodnotu. 
 
Hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 
nejnižší nabídková cena  
--------------------------------------  x 100 
hodnocená nabídková cena  
 

7. Další informace o povaze zakázky a výběrovém řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, 

a to buď na základě žádosti zájemců vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. 

V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný 

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je 

obsažena v návrhu kupní smlouvy). 

Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nejedná se o zakázku s plněním na části. 

Nabídky se zájemcům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky. 

Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoli v průběhu výběrového řízení zadávání zakázky. 

Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže 

současně být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, 

prokazuje splnění kvalifikace, takový dodavatel nemůže ani podat společnou nabídku s jiným(i) 

dodavatelem(i). 

Zadavatel oznámí výsledek zadávacího řízení stejným způsobem, jako vyhlásil zakázku, tj. na profilu 

zadavatele. Vyvěšením výsledku VŘ na profilu zadavatele je považováno za doručené všem 

účastníkům. 

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek. 
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V Lázních Bělohradě dne 14.6.2017  

 

 

 

  ....................................................................... 

Ing. Pavel Šubr, starosta 
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