
  

 

 

 
 
 
Praha 7 dne: 8.3. 2021        
 
 
 
       
 
 
 
 
Věc: Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky na dodávky „Podpora 
domácího kompostování-obec Trboušany“ 
 

Na zadání této zakázky se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“), neboť předpokládaná hodnota této zakázky nedosahuje zákonem požadované výše.  

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je v souladu s § 31 zákona vyjmuto z působnosti zákona, zadavatel je však 
povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
 
Pokud jsou v této výzvě uvedeny odkazy na ustanovení zákona, jedná se o aplikaci pouze takových výslovně uvedených 
ustanovení. Při výkladu pojmů obsažených v této výzvě se použije výklad těchto pojmů dle zákona. Nejedná se ale o 
zadávací řízení podle zákona. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 
 
 Výzva včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněna na stránkách obce: https://www.trbousany.cz/uredni-
deska.html 
 
 
1. Identifikace veřejného zadavatele 

 

Název zadavatele: Obec Trboušany 

Sídlo zadavatele: Trboušany 113, 66464  Trboušany 

IČO: 00365726 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech smluvních: 
Jaromír Kubant 

Telefon/mobil: +420 703 144 000 

E-mail: kubant@trbousany.cz 

Administrátor zadávacího 

řízení: 
BlueFort s.r.o. 

Kontaktní osoba: Petra Nigrinová 

Adresa: Bubenská 421/3, 17000  Praha 7 

Telefon/mobil: +420 272650820/+420 606759134 

E-mail: nigrinova@dlc.cz 

 

VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ 



  

 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, předpokládané hodnotě a době plnění. 
 

 
Veřejná zakázka na dodávky 
 

 
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou: 
 
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá 
zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým jsou 200 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače jejichž 
přesná specifikace je součástí přílohy č. 1 této Výzvy. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní 
technologii. 
 
Odpovědné veřejné zadávání je v této veřejné zakázce řešeno v kontextu zásad dle § 6 zákona a principů 3E, a dále 
možnostmi trhu, konkrétními potřebami a povahou zakázky, jakož i celkovou koncepcí zadavatele. Při zvážení těchto 
aspektů u výše uvedeného předmětu plnění a povahy zakázky je možné a smysluplné se pro danou veřejnou zakázku 
zaměřit na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, která byla zohledněna při stanovení technické specifikace 
předmětu plnění této zakázky. Technická specifikace je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy. Jedná se o tyto 
parametry kompostérů: 
 
- použití minimálně 50 % recyklovaného materiálu, 
- 100% recyklovatelnost po skončení životnosti, 
- použitý materiál neobsahuje těžké kovy.  

 
Místo plnění: Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464  Trboušany 
 

 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 836.000 Kč bez DPH 
 

 
 Předpokládaný termín dodání: do 7 měsíců od podpisu smlouvy 
 

 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

 
Nabídky lze podat nejpozději do 22.3. 2021 19:00h 
 

 
Otevírání obálek proběhne dne 22.3. 2021 19:05h na adrese Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Trboušany 
 
Nabídky lze zaslat poštou na adresu: Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Trboušany  
 
nebo je lze doručit osobně, a to v pracovních dnech od 8:30 – 15:00, vždy na adrese: Obec Trboušany, Trboušany 113, 
664 64 Trboušany 
 
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Podpora domácího kompostování-obec 
Trboušany“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání účastníka. 
 
Podání nabídky pouze písemnou formou, elektronickou formou není možné. 



  

 

 

 

 
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. 
 

 
4. Kvalifikační předpoklady 
 

 
Relevantní doklady postačí doložit v prosté kopii. Požadované dokumenty je také možné nahradit čestným prohlášením, 
které obsahuje vše níže požadované a je podepsané oprávněnou osobou, která může jednat za účastníka. 
 

 
a. splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona; 
 
b. splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona; 
 
Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 
 
5. Zadávací lhůta 
 

 
Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení 
lhůty pro podání nabídek. 
 
 
6. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 

 
Viz přílohu č. 1 Závazného návrhu smlouvy. Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 1 této Výzvy. 
 
 
7. Smluvní podmínky 
 
Jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy. 
 

 
8. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností. V této 
ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná. Nabídkovou cenu není přípustné v průběhu realizace zakázky navyšovat (navýšení je možné pouze při zákonné 
změně sazby DPH). 
Účastník vyplní nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Závazný návrh 
smlouvy není účastník oprávněn měnit, vyjma polí k tomu výslovně určených. 
 

 
9. Hodnocení nabídek 
 

 



  

 

 

Nejnižší nabídková cena: 
 

 
Dílčí kritérium                hodnota                          jednotky                úměra           váha v %           

Cena  Kč bez DPH ↓ 100 

 
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší 
nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá Zákona. Zadavatel vzájemně porovná předložené nabídky 
podle nabídkových cen. Nabídka s nižší cenou je považována za výhodnější než nabídka s cenou vyšší. 
Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude 
vyhodnocena nabídka účastníka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. 
 

 
10. Způsob zpracování nabídky 
 
Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace předloží účastník písemně v 1 originále. Zadavatel 
doporučuje nabídku předložit také 1 v elektronické verzi na CD (veškeré dokumenty budou naskenovány i s podpisy). 
Všechny listy nabídky je účastník povinen pevně spojit do jednoho celku. 
 
Nabídka účastníka musí být členěna do těchto částí:  
 
a) krycí list nabídky dle přílohy č. 3  

b) čestné prohlášení ke splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle přílohy   č. 2  

c) seznam poddodavatelů spolu s doklady vztahujícími se k poddodavatelům dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 
4  

d) závazný návrh smlouvy dle přílohy č. 1  

e) případné další dokumenty dle výzvy  
 
Krycí list nabídky, čestná prohlášení a návrh smlouvy musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či 
za účastníka.  
 

 
11. Ostatní ustanovení 
 

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodů řízení zrušit, odmítnout 
všechny nabídky a neuzavřít smlouvu na zakázku s žádným účastníkem, a to bez jakýchkoliv závazků vůči účastníkům. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, nebo doplnit podmínky této výzvy formou vysvětlení zadávacích podmínek, 
a to stejně vůči všem zájemcům. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích 
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, včetně přesného 
znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávacích 
podmínek. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách.  
 
Účastníkovi nepřísluší náhrada za výdaje spojené s vypracováním a podáním nabídky. 
 
Pokud nabídka účastníka nebude obsahovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě nebo v ní budou uvedeny 



  

 

 

nepravdivé údaje, bude vyřazena z řízení. 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek řízení a poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

 
 

 
 
 

____________________________________ 
Obec Trboušany 

zastoupené společností BlueFort s.r.o., 
administrátorem řízení  

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 - závazný návrh smlouvy;  
 
Příloha č. 2 - závazný vzor čestného prohlášení;  
 
Příloha č. 3 - závazný vzor - krycí list nabídky.  
 
Příloha č. 4 – závazný vzor – seznam poddodavatelů 
 


		2021-03-08T09:04:51+0100
	Ing. Petra Nigrinová




