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Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený:

Město Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
00266337
Karlem Hirschem - starostou města

Výzva k podání nabídky
.

.

Zadavatel na základě § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen
„ZVZ“), zadává tuto výzvu pro veřejnou zakázku na dodávky v souladu s postupem pro zjednodušená
podlimitní řízení dle § 38 ZVZ.
1. Název veřejné zakázky:
1.1.Identifikační údaje o zadavateli:
se sídlem:
IČ:
Kontaktní osoba:
Adresa internetového profilu zadavatele:

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Město Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
00266337
Ing. Radek Vraný

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoHrob

1.2.Popis veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka nákladního automobilu
včetně hákového nosiče, neseného štěpkovače a kontejnerů na bioodpad.
1.3. Klasifikace předmětu VZ:

CPV 34144500-3 Vozidla pro svoz odpadků
CPV 34928480-6 Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

1.4.Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
1.5.Lhůta pro podání nabídek:
1.6.Místo pro podávání nabídek:
1.7.Jazyk pro podávání nabídek:
1.8.Otevírání obálek:
1.9. Hodnotící kritérium:

3 077 000,- Kč bez DPH
10.8.2015, do 9:00 hod.
Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
český
10.8.2015, od 9:05 hod.
Nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH

Zadavatel stanovuje jako požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 ZVZ,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 ZVZ,
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst.
1 písm. c) ZVZ,
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených § 56 ZVZ.
Podrobnější specifikace dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů jakož i požadavky na prokázání splnění
kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s §
62 odst. 3 ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel výše uvedené kvalifikační
předpoklady požadované Zadavatelem splňuje.
Zadávací dokumentace je předána spolu s touto výzvou vyzvaným uchazečům. Textová část zadávací dokumentace je
zveřejněna na profilu zadavatele (v souladu se ZVZ).
Případní další uchazeči si zadávací dokumentaci vyžádají písemnou žádostí zaslanou zadavateli, a to na adresu a k
rukám kontaktní osoby: Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail:
vrany@eurokomplus.cz, GSM +420724889415 (dále jen kontaktní osoba) - tato část zadávací dokumentace bude
uchazečům zaslána poštou, v elektronické podobě na CD nosiči.
Dodatečné informace je uchazeč oprávněn požadovat pouze písemně na adrese kontaktní osoby, a v souladu s § 49
ZVZ.
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, místem dodání je U Radnice 234, 417 04 Hrob.
Kontaktní osoba: Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail: vrany@eurokomplus.cz,
GSM +420724889415.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
Digitálně podepsal Karel
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případech dle § 84 ZVZ.
Hirsch

Hrob dne 23. 7. 2015

Karel
Hirsch
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Karel Hirsch - starosta města

