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1. PREAMBULE  
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Při zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se v textu 

vyskytne odkaz na zákon, jedná se pouze podpůrné použití konkrétního ustanovení zákona.  

Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Podáním 

nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně 

všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč 

neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 

nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení 

nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení. V úvahu nelze vzít žádnou 

výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce, jakákoliv výhrada 

znamená okamžité vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.   

 

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Zadavatel:     Obec Přibice  

Adresa:     Přibice 348, 691 24 Přibice 

IČ:      00600211 

Osoba pověřená jednat za zadavatele: Ing. Miroslav Effenberger, DiS, starosta  

Telefon:     +420 724 168 712  

E-mail:     starosta@pribice.cz 

 

 

3. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE  
 

Zadavatel se rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se 

výběrovým řízením pověřenou osobou.   

 

Pověřená osoba: ENVIPARTNER, s.r.o. 

IČ: 28358589 

DIČ: CZ 28358589 

Sídlo: Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice 

Osoba oprávněná jednat za společnost: Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel  

Kontaktní osoba:  JUDr. Radomír Salvet 

Telefon: + 420 604 479 431  

E-mail: salvet@envipartner.cz   

 

Pověřená osoba přijímá veškerou korespondenci (např. žádosti o dodatečné informace) na 

adrese svého sídla. Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat uchazečům dodatečné informace, 

výzvy k objasnění informací v nabídce atd. Další informace lze získat u kontaktní osoby 

pověřené osoby.    

 

 

 

 

 

mailto:salvet@envipartner.cz
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4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem 

na dobu neurčitou, jejímž předmětem jsou služby spočívající ve svozu komunálního 

odpadu v obci Přibice. 

2. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb, 

přičemž službami se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací nezbytných pro 

řádné plnění služeb. 

3. Zadavatel má v úmyslu motivovat občany obce k třídění odpadu, a to formou zavedení 

slevy z místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Všechny domácnosti v obci, 

které projeví zájem, budou vybaveny nádobami na tříděný odpad, a to pro papír a 

plast. Odpadové nádoby dodá obec do každé domácnosti.  Systém (software) pro 

evidenci odpadů a výpočet slevy na poplatku, včetně uživatelského rozhraní pro 

každého přihlášeného uživatele dodá budoucí poskytovatel z vlastních prostředků. 

Slevu z místního poplatku za svoz komunálního odpadu získají účastníci tohoto 

programu na základě množství vytříděného odpadu. Z tohoto důvodu, zadavatel 

poptává dodavatele služeb svozu komunálního odpadu, který vedle samotného svozu 

rovněž zajistí opatření odpadových nádob o objemu 120 l, 240l a 1100 l technologií 

pro evidenci výsypu nádob a systémem pro označení uživatele odpadových nádob 

(např. čárovým kódem, RFID) a který povede evidenci směsného odpadu i tříděného 

odpadu vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi. 

4. Součástí plnění služeb je, mimo jiné: 

a) Pravidelný svoz veškerého směsného komunálního odpadu od všech čísel popisných 

obce a jeho energetické využití (odpadové nádoby o objemu 120 l, 240 l a 1100 l) 

s četností odvozu 1x za 14 dní. 

b) Pravidelný svoz tříděného komunálního odpadu a jeho materiálové využití 

(odpadové nádoby o objemu 120 l, 240l a 1100l) s četností odvozu 1 x za měsíčně 

(veškerý papír, veškerý plast) 

c) Pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu a jeho materiálové využití 

(odpadové nádoby o objemu 120l, 240l – cca 80 ks) ve frekvenci 1 x 14 dní v období 

od začátku dubna do konce října. 

d) Pravidelný svoz tříděného skla a jeho materiálové využití ze sběrných hnízd 

umístěných v obci (odpadové nádoby o objemu 1100 l/zvony) s četností odvozu 1 x 

měsíčně. 

e) 2 x ročně svoz a odstranění nebezpečného odpadu, svoz a energetické využití 

objemného odpadu, svoz a materiálové využití pneumatik, svoz a zajištění zpětného 

odběru vyřazeného elektrozařízení. 

f) Vedení automatické evidence výsypů nádob s elektronickým výstupem dat a výpočet 

slevy na poplatku, včetně uživatelského rozhraní pro každého přihlášeného uživatele, 

který dodá budoucí poskytovatel služby z vlastních prostředků. Elektronický výstup 

dat musí obsahovat celkový seznam nádob svezených z jednotlivých stanovišť, dobu 

výsypu a objem nádob. Tato evidence bude zadavateli předkládána v elektronické 

podobě jednou za měsíc. 

g) Zpracování výkazů pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. a jeho 

zaslání jednou za tři měsíce. Výkaz bude zároveň předkládán zadavateli. 
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h) Vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady obce. Tato evidence 

bude předložena zadavateli a zaslána jako hlášení o produkci odpadů a nakládání 

s odpady v datovém standardu ISPOP nejpozději do 10. února kalendářního roku. 

i) Dodání, montáž, údržba a servis technologie pro evidenci výsypů nádob. Systém 

bude umístěn na všech nádobách v rámci obce a bude zabezpečen proti manipulaci. 

Evidence svozu nádob s tříděným odpadem (plast, papír) bude provedena formou 

systému pro označení uživatele odpadových nádob (např. čárovým kódem, RFID) 

j) Tvorba odborných textů, návrh, DTP, tisk a dodání informační brožury o způsobech 

třídění a následného využití všech odpadů rezultujících v katastru obce. Barva 4/4, 

počet stran 36, rozměr minimálně A6, počet 400 ks. 

k) Každoročně návrh optimalizace nakládání s odpady v celém katastru obce včetně 

studie posuzují vhodnost zvolené frekvence svozu odpadů a návrhu řešení obsahující 

ekonomickou analýzu změn. 

l) Každoročně tisk a dodání harmonogramů svozu. Barva 4/4, počet stran 2, rozměr 

minimálně A5, počet 400 ks. 

m) Každoročně navrhnout a se zástupci obce odsouhlasit plán propagace třídění odpadů 

 pro všechny obyvatele obce, který bude obsahovat každoročně vydání 

aktualizovaného tištěného materiálu o třídění všech odpadů rezultujících na území 

obce a minimálně dvě besedy o třídění odpadů včetně účinného způsobu informování 

o konání besedy pro všechny obyvatele obce. 

n) Každoročně realizovat zcela na vlastní náklady a vlastními prostředky odsouhlasený 

plán propagace. 

 

Dodavatel je povinen všechny uvedené činnosti a dodávky zahrnout do nabídkové ceny. 

 

 

5. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 483.000,- Kč bez DPH/1 rok.   

 

 

Název CPV 

Sběr odpadu 90511000-2 

 

Odvoz odpadu  
90512000-9 

 

Služby související s likvidací odpadů 

a odpady 

 

90500000-2 
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7. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaný termín zahájení realizace je 1.7.2015 (dle reálného ukončení zadávacího řízení 

a klimatických podmínek). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde 

k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle předchozího 

odstavce nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, 

pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. 

Místem plnění veřejné zakázky je obec Přibice.   

 

 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní 

podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě návrhu smlouvy o 

poskytování služeb. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik 

návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a 

takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.  

 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí 

respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které 

by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

Uchazeči nesmí obchodní podmínky měnit či jakkoliv doplňovat. V případě, že uchazeč 

vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy o dílo, než jak je umožněno zadavatelem, bude 

nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.  

 

Návrh smlouvy o poskytování služeb musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku 

podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou 

v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění 

musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o poskytování služeb uchazeče o 

veřejnou zakázku. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy o poskytování služeb, 

popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu 

požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.    

 

 

9. KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

Dodávka musí splňovat podmínky zadávací dokumentace a jejich příloh. Musí být v souladu 

s příslušnými, platnými normami a s obecně závaznými právními předpisy.  

Jedná se zejména o: 

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy,  

b) evropská technická schválení,  

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými 

státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  

d) mezinárodní normy, nebo  

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními 

orgány. 
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10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč).  

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu plnění na jednoho občana a jeden kalendářní 

rok absolutní částkou v členění: cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH. Nabídková cena 

v uvedeném členění bude uvedena v krycím listu – příloha č.1 ZD a ve smlouvě. 

Nabídková cena za plnění za jeden kalendářní rok musí být stanovena jako nejvýše přípustná, 

kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací 

dokumentace. 

Nabídková cena za plnění na občana a jeden kalendářní rok musí obsahovat veškeré náklady 

uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci služeb vymezených v této zadávací dokumentaci. 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky 

dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena 

upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
 

 

11. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACI 
 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona: 

 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona; 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona; 

c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c); 

d) splnění technických kvalifikačních kritérií podle § 56 zákona. 

 

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů formou 

čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 

příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.    

 

Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za 

dodavatele a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

starší 90 kalendářních dnů. 

 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesních 

kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. V případě, že má být 

předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně jsou povinni veřejnému 

zadavateli předložit současně s doklady pokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 

smlouvu dle ustanovení § 51 odst. 6 zákona.  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je 

v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit dokumenty uvedené v § 51 odst. 4 

písm. a) a b) zákona. 
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Dodavatelé rovněž mohou prokazovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů výpisem ze seznamu dle § 127 zákona, který nesmí být starší než 3 měsíce, k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.   

 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 

pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm 

uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

 

 

12. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a to v souladu 

dle § 53 odst. 1 předložením čestného prohlášení.  
 

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel,  
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 

pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 

zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 



 9 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

 

e) který není v likvidaci, 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 

§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 

předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 

předpoklad na tyto osoby.  

 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.  

 

 

13. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 písm. a), a 

b) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: 
 

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán; 

Výpis z obchodního rejstříku však nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

   

2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci, zejména pro obor Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) a 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Dokladem o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku, příp. 

živnostenský list, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. Pro vyloučení pochybností 

zadavatel uvádí, že se nemůže jednat o informativní výpis pořízený na internetu.  

 

Doklady doloží dodavatel dle § 57 odst. 1 zákona v kopiích. 
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14. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST PODLE 

USTANOVENÍ § 50 ODST. 1 C) ZÁKONA  
 

 

Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o 

své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.  

 

 

15. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  
 

Rozsah, způsob a minimální úroveň prokázání splnění technických kvalifikačních 

předpokladů  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu § 56 odst. 2 

písm. a) zákona v následujícím rozsahu: 

 

dle §56 odst. 2, písm. a) k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 

dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje seznam významných 

služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení vydané či podepsané 

veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení 

vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení od jiné osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.  

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo realizace služby.  

 

Dodavatel prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů předložením 

následujících dokladů a informací:  

 

1. Seznam významných služeb musí být předložen formou prohlášení podepsaného 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně 

uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje: 

 

- název objednatele 

- název zakázky/akce, kde byla služba realizována  

- cena dodávky bez DPH 

- místo a doba plnění služby  

 

Osvědčení podepsaná objednateli o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb 

musí zahrnovat minimálně tyto údaje:   

- název objednatele 

- název zakázky/akce, kde byla služba realizována  

- cenu bez DPH 

- popis služby 

- místo a dobu plnění služby 

     

    Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být zřejmé, že:  

 

1. Dodavatel v posledních třech letech poskytoval:  

minimálně 3 služby obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky. Pokud byla 

obdobná zakázka plněna ve sdružení, uchazeč je povinen prokázat, v jakém rozsahu se 



 11 

na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení. 

Minimálně 3 z těchto významných služeb musí být každá v minimální hodnotě 0,6 mil. 

Kč za období 3 kalendářních let. Součástí minimálně 3 služeb obdobného charakteru 

musí být montáž technologie pro evidenci výsypu nádob a vedení evidence výsypu 

směsného komunálního odpadu, papíru a plastu vyprodukovaného jednotlivými 

subjekty (domácnostmi), může se jednat i o služby právě probíhající. Uvedené 

skutečnosti musí ze seznamu významných služeb či jeho příloh výslovně vyplývat. 

   

     

16. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně dokumentů 

a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Uchazeč předloží 

podepsaný návrh kupní smlouvy. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující 

splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém 

jazyku v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem 

zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní 

nabídky.  

Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat 

jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (tj. 

doložit seznam subdodavatelů). Pokud uchazeč nebude veřejnou zakázku plnit 

prostřednictvím subdodavatelů, uvede tuto informaci v nabídce ve formě prohlášení. Uchazeč 

může využít vzor z přílohy č. 3. 

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených 

slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, 

na které musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, 

s označením „Originál“ a „Kopie“ Obálka bude označena nápisem:   

 

 

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Svoz komunálního odpadu na území obce Přibice“ 

 

 

Nabídka musí obsahovat  

 

a) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje 

uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu 

se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo 

zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí 

být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),  

 

b) Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 

z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka,  

 

c) Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

 

d) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,  
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e) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,  

 

f) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, 

 

g) Položkový rozpočet 

 

h) Seznam subdodavatelů / prohlášení o tom, že uchazeč bude plnit předmět veřejné 

zakázky bez subdodavatelů, 

 

i) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele, dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona. 

 

j) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený pro podání 

nabídek, dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona. 

 

k) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou, dle § 68 odst. 3 

písm. c) zákona.   

 

l) Jedno vyhotovení nabídky v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, 

a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc. 

 

 

17. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH 

KRITÉRIÍ 
 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 

cena.  

Hodnotit se bude nabídková cena plnění na občana za jeden kalendářní rok dle přílohy 

č.1 v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše nabídkové ceny plnění za 

jeden kalendářní rok v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvhodnější nabídkou je 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou plnění za jeden kalendářní rok v Kč bez DPH. 

 
 

18.  POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 

Součástí zadávací dokumentace jsou:  

 
a) Krycí list nabídky 

b) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

c) Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o poskytování služeb  

d) Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nebude plnit subdodavatelsky 

e) Přehled množství vyprodukovaného komunálního odpadu za rok 2014 
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Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci prostřednictvím pověřené osoby.   

 

 

19. DODATEČNÉ INFORMACE  
 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně (v listinné i elektronické podobě) 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena 

nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu pověřené 

osoby.  

 

Pověřená osoba odešle prostřednictvím elektronické pošty dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám, případně související dokumenty všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí 

zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nejpozději do 3 

pracovních dnů po doručení řádné žádosti o dodatečné informace.  

 

            Dle ustanovení § 49 odst. 3 zákona zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně 

přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek. 

Dodatečné informace budou tedy uveřejněny na webových stránkách zadavatele.  

 

 

20. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ   
 

Prohlídka místa plnění není plánována.   
 

 

21. ZADÁVACÍ LHŮTA  
 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta 

činí 90 kalendářních dní. 

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 

umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 

zrušení zadávacího řízení. 

 

22. LHŮTA MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  
 

 

Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou na adresu: obec Přibice, 

Přibice 348, 691 24 Přibice, v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod., v den podání nabídek 

do 11 hod. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne ………….. v 11.00 hod.  

 

 

23. OSTATNÍ INFORMACE  
 

 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
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 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.  

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 

z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

 

 

24. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 

Příloha č. 2 -  Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o poskytování služeb 

 

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nebude plnit  

                      subdodavatelsky 

 

Příloha č. 5 - Přehled množství vyprodukovaného komunálního odpadu za rok 2014  

 

 

V Přibicích, dne ………………. 

 

 

 

Ing. Miroslav Effenberger, DiS, starosta 

Obec Přibice 


