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k veřejné zakázce ma|ého rozsahu v souladu s ustanovením $ 6 zákona č' 137Í2a06 Sb., zákona o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předp-isů (dále jeír ,,zákon"j . zi'áňí.r.' por.vn,: pro

žadatele a příjemce podpory v opŽp (dále jen ,,Metodicí<é pokyny'i).
Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná mimo režim zákona. Tam kde výzva oákazúje nu ustanovení

zákona, je myšleno obdobně,

,,Svoz biologického odpadu pro obec Lutín..

Zástupce zadavatele v zadávacím řízení
Zadavatel ustanovil pro tuto veřejnou zakázku svého zástupce dle ustanovení $ 151 zákona, kterému
budou uchazeči směřovat veškerou komunikací v souvislosti se zadávacím řízeňím (žádosti o zadávací
dokumentaci, žádosti o dodatečné informace apod.)

-Zástupce zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti dle ustanovení 9 z+ odst. 7 zákona

Pokud není v zadávacích p-odmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která
v tořnto řízení učÍní (včetně námitek) v listinné podobě na doručovací adresu zástupce zadavatele.

II. Vvmezení předmětu zaká-tky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologÍckého zařízení - svozové vozidlo, kontejnery,
Součástí dodávky je i instalace (pokud je třeba), vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaší<otení
obsluhy a doprava na místo určení. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou
uvedeny v obchodních a platebních podmínkách a jejich přílohách, t<teré 3sou n_edítnou souÉástí
zadávaci dokumentace.

Kla.sifÍkacg .oředmětu zakázky :

CPV kód: Hlavní předmět: 34144510_6 Vozidla na odpadky
Vedlejší předměty: 44613B00-B Kontejnery na odpadový materiál

Zadavatel upozorňuje, že-projekt je spolufinancován z fondů EU, Státního fondu žÍvotního prostředíčR
a státního rozpočtu prostřednictvím operačního programu životního prostředí.

III* P.oslí{tování zndávq,!ícgkurtpntace a náklady na pořÍzeni zadávaQí..dokumentace
Dodavatelé mohou písemně žádat dle $ 48 zákona o zadávacídóliúňentaci tl ásttlpce zadavatele na

Zadavatel obec Lutín
Sídlo Skolní 203, 7B3 49 Lutín
Právní forma Obec
]dentifÍkační číslo 00299189
Daňovó identifíkační číslo c200299189
Zástupce Antonín Bábek, starosta obce

Zástupce zadavatel IWWAL consulting, s.r,o,
5ídlo Kostelany 76I,767 01, Kroměříž
identifikační číslo 2923893s
Zastoupený Mgr. Jaroslav Fránek, jednatel
Kontaktní osoba
Telefon + 424 776 355 335
E-mail kolouchova@iwwal.cz

DORUCOVACI ADRESA
IWWAL consulting, s, r.o.
tlglilg!á1z99
767 01Kroměříž
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výše uvedených kontaktech.

Kontaktní adresa pro žádosti o ZadáVací dokumentaci je doručovací adrÉsa zástupce zadnvatele nebo
gqkť: Ěe *á aaŘiww*l .s'$'

Úhr:ada nák|adů na pořízení zadáyaeí dohumentace
Zadavatel nepCIžaduje úhradu nákladů na pořízení zadávací dokumentace.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel,
Zadavatet nenese odpovědnost ea žádně výdaje ani ztráťy jakéhokoli druhu (a nebude j* tedy hradit),
které případně utrpí dodavatel v souvislosti s návštěvami a ukCIumáním místa plnění nebo jíných
aspektl: zadávacího říz*ní.

IV. Jazyk po{ané nabídkv
Nabídka musí být podána v českém jazyce.

V, thí*!a..a místo pr'o podání nabÍdelt
Lhůta pro doručení nabídek končí dne B' 4' 2014 v 10;45 hod.

Nabídka muxí být dorgčena na doručovací adregu zástupce zadavatele.

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech
v době mezi 8:oo - 14:o0 hod.
Poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 1o:45 hodin.

VI. Způsgb_ hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je dle ustanovení $ 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cene
(cena bez DPll)-

VII' Přpdpokládaná''hgť no ta veřsi ná za kázkv
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 758 000,- Kč bez DPH.. - -- . .

Vwěšeno na úřednídesce od 24, 3. 2014 ďo 8. 4. 20Í4
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