Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice, tel.a fax: 325 577 203, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
1.

Identifikační údaje o zadavateli

Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma - územní samosprávný
celek, statutární zástupce: Lukáš Pilc, starosta města
2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Název zakázky

: „Likvidace nebezpečných odpadů z objektu budovy ZŠ Milovice - Mladá“

2.2 Popis a specifikace předmětu zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na likvidaci odpadu a nebezpečného odpadu z budovy bývalé
Základní školy v ul. Komenského v Milovicích - Mladá. Předmětem plnění veřejné zakázky je vyklizení odpadů
a nebezpečných odpadů z objektu budovy a nejbližšího okolí budovy (10 m), jejich vytřídění a odborná
likvidace. S odpadem bude nakládáno podle zák č. 185/2001 Sb. O odpadech a zák č. 154/2010 Sb. Změna
zákona o odpadech.
Součástí zakázky je i zpracování identifikačních listů nebezpečného odpadu a předložení dokladu o odborné
likvidaci či uložení nebezpečného odpadu.
V objektu se nacházejí zejména tyto nebezpečné odpady : látky obsahující asfalt, oleje, barvy a rtuť (z rozbitých
zářivek).
Seznam a kategorizace odpadů, předpokládané množství a určení způsobu nakládání je uveden ve Výkazu výměr
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.000,- Kč včetně DPH
2.4 Doba plnění zakázky
zahájení plnění zakázky: duben 2011
ukončení plnění zakázky: květen 2011
2.5. Prohlídka místa plnění
Povinná prohlídka místa plnění se koná v jednotném termínu pro všechny uchazeče a to dne 24.3.2011 od 11.00
hod se srazem účastníků na místě plnění veřejné zakázky.
3. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce
Krycí list, výkaz výměr a doplňující informace k zakázce si lze bezplatně vyžádat v sídle zadavatele u kontaktní
osoby, kterou Bc. Bedřich Moravec, referent oddělení Správy majetku města Milovice, tel. 325 515 140,
mob.602 601 864, e-mail: bedrich.moravec@mesto-milovice.cz.
4.

Lhůta pro podání nabídek a jejich forma a obsah

4.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 4. 2011 (pondělí) ve 14:00 hod v sídle zadavatele - podatelna MěÚ
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele, nebo
osobně v podatelně sídla zadavatele v pracovních dnech a hodinách to je:
Pondělí
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 18: 00 hod
Úterý
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 14: 30 hod
Středa
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 18: 00 hod
Čtvrtek
7: 00 – 11: 30 hod 12: 00 – 14: 30 hod
Pátek
7: 00 – 12: 00 hod
4.2 Forma a obsah nabídky
Nabídka bude podána v písemné podobě v zalepené obálce s uvedením identifikačních údajů uchazeče a
výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT – Likvidace odpadů z objektu ZŠ“

Zadavatel požaduje jednotný způsob uspořádání obsahu nabídky, jednotlivé dokumenty budou řazeny v
tomto pořadí:
vyplněný Krycí list nabídky
oceněný Výkaz výměr
doklady o splnění požadavků na kvalifikaci uchazeče dle bodu 5 této výzvy
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které splňuje uchazeč předložením

a) Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, musí být předložena poslední verze zápisu
b) Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
c) Prosté kopie dokladu o povolení s nakládáním s nebezpečnými odpady
6. Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek, hodnocení nabídek a kriterium pro zadání
zakázky
Otevírání obálek s nabídkami, posouzení nabídek a jejich hodnocení provede na svém jednání Rada města,
v souladu se směrnicí města č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, která rozhodne o zadání zakázky.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
Rozhodnutí o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči zasláno do 10 pracovních dnů od data rozhodnutí,
stejným způsobem budou informování i ostatní uchazeči, kteří podají nabídku.
7.

Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem

7.1 Podmínky zadavatele
nabídka uchazeče, který se neúčastní prohlídky místa plnění nebude posuzována
uchazeč je svou nabídkou vázán do konce dubna 2011
cena za dílo bude uhrazena po ukončení díla, protokolárním předání vyklizené stavby a předložením
dokladů o likvidaci odpadů, na základě vystavené faktury zhotovitele se splatností 15 dnů od data doručení
každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí
uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět plnění zakázky
7.2 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud tuto cenu uchazeč dostatečně nezdůvodnil
ověřit si před dokončením hodnocení nabídek údaje uvedené uchazečem v nabídce
nevracet uchazečům doručené nabídky
vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat všechny požadavky a podmínky uvedené v této Výzvě
zrušit zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv bez udání důvodu
nevybrat žádného uchazeče či odmítnout všechny nabídky
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v této Výzvě
a přijímá je.
V Milovicích dne 14. 3. 2011
Lukáš Pilc
starosta Města Milovice
vyvěšeno dne :

sejmuto dne :

