
 

 
 
č.j. 800/14/MRM 
e.č. 20866/14 

Výzva k předložení cenové nabídky 

podle Směrnice č. 01/2014 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve 
smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), jejichž zadávání se v souladu s ust, § 18 odst. 5 zákona neřídí 
zákonem 

 

Město Sušice 
Nám. Svobody č.p.138, 342 01 Sušice 
IČO/DIČ: 00256 129/CZ00256129 
Zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
 

v y z ý v á  uchazeče: 

k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie  

na dodávky s názvem: 
 

Nákup kompostérů  do domácností ve městě Sušice 

OPŽP - i.č. akce 115D242002270 

 

Tato veřejná zakázka není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle 
zákona. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací 
dokumentaci. 

Klasifikace předmětu zakázky:    
kód CPV:     39234000-1  Kompostovače 
 

I.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1,2 mil. Kč bez DPH 

 
II.   Podmínky zadání zakázky: 

a) Předmět plnění: 
 Dodávka 400 kusů kompostérů o objemu minimálně 900 l – maximálně 1 000 l, včetně 

seznámení občanů s jejich správným použitím formou přednášky a označením 
kompostérů samolepkami s  publicitou projektu. 

 
b) Technická specifikace kompostérů: 

- vyrobený z tvrzeného plastu odolného proti UV záření, 
- síla materiálu, ze kterého je kompostér vyroben – min. 5 mm – max. 10 mm, 
- minimální životnost 5 let, 
- dostatečný počet větracích otvorů pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti, 
- spodní dvířka pro vybírání kompostu, 
- vrchní dvířka na pantech, uzavíratelné na pojistku či zámek, 



 

- jednoduchá montáž a demontáž kompostéru, ke každému kompostéru bude přiložen         
návod na montáž, demontáž a kompostování. 

 
 
 
c) Místo plnění: Sušice 

 
d) Doba plnění: ukončení realizace nejpozději do 25.9.2014,  

 
e)    Kvalifikační předpoklady: 

- čestné prohlášení v rozsahu dle §53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění (příloha č. 2) 
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky        
 (živnostenský list),  
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě 

 
f)  Způsob zpracování cenové nabídky: 
       - písemně, v českém jazyce 
       1. Vypln ěný krycí list nabídky, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče  

(příloha č.1): 
       - identifikační údaje uchazeče 
       - pevná cena za celé dílo v Kč, v členění bez DPH, DPH dle stávajících předpisů     
         a včetně DPH  

- čestné prohlášení statutárního zástupce  
       2. Doklady o kvalifikaci  – výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů),  živnostenský 

list - vše prosté kopie 
       3. Čestné prohlášení v rozsahu dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006  Sb. o 

veřejných zakázkách v platném znění (příloha č.2) 
       4. Cenová nabídka 
       5. Návrh smlouvy o dílo, s uvedením termínu realizace, délky záruční doby (min.  

požadovaná 60 měs.), platebních podmínek, sankcí, podepsaný osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče 

 
g) Platební podmínky: 

  Zadavatel neposkytuje finanční zálohu předem.  
  Daňový doklad bude vystaven jednorázově po předání díla, se splatností 14 dnů. 
  Akce je spolufinancována Operačním programem  Životního prostředí a Státním fondem 

životního prostředí ČR v rámci programu 27378942. 

h) Lhůta pro podání nabídky, způsob předání: 
       Cenová nabídka bude doručena na adresu MÚ Sušice, Nám.Svobody 138/I,  

342 01 Sušice v zalepené obálce opatřené nápisem „Soutěž – Nákup kompostérů -
neotevírat“ a názvem a adresou firmy podávající nabídku nejpozději do 25.8.2014 do 
12,00 hod. 

 
i) Kontaktní osoba pro jednání: 
       Michaela Altschmiedová, 376 540 144, majetková agenda 
       e-mail: maltschmiedova@mususice.cz 
 
j) Hodnotící kritéria: 
       Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, při splnění 

všech podmínek výzvy. 
 



 

 
 
 
 
 
k) Další podmínky: 

- Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky (smlouvu, její dodatky, účetní doklady aj.) a umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu těchto dokladů. 

- Cena bude zahrnovat přednášku pro občany na téma správného kompostování a 
označení kompostérů samolepkami s publicitou projektu.  

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. 
- Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky. 

 
 

 

 

 

V Sušici 12.8.2014 
 
 
         

 

           Bc. Petr Mottl, starosta 

 

 

 

 

Přílohy: č. 1 – Krycí list 
              č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 


