VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

„Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního
odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zadavatele zastupuje:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Druh zadávacího řízení:

Obec Adamov
801 - obec
V Chalupách 47, 373 71 Adamov
Petr Schicker, starosta obce
00581160
obec není plátce DPH
Služby (veřejná zakázka malého rozsahu, zjednodušené
řízení), podle ust. § 10 a § 6 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Adamově dne 27.11.2013
Vážený dodavateli,
v souladu s ustanovením § 12, odst. 3 zákona Vás tímto vyzývám k podání nabídky k plnění
předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek dále uvedených v této výzvě, která je současně i
zadávací dokumentací pro tuto veřejnou zakázku.
Výzva v obsahu požadavků včetně kompletní zadávací dokumentace sestavené dle požadavků
veřejného zadavatele je poskytována vyzvaným zájemcům v elektronické formě na CD nosiči,
ostatním zájemcům je poskytována bezplatně na internetových stránkách www.adamovcb.eu
nebo na profilu zadavatele.

Petr Schicker
starosta obce
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1. Základní informace o veřejné zakázce
Tato „Zadávací dokumentace“ (dále: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro zpracování a podání
nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení podle ustanovení § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále: „zákon“) včetně jeho prováděcích předpisů a
v souladu s vnitřní Směrnicí k veřejným zakázkám obce Adamov, účinnou od 1.4.2012, formou
zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu a jedná se o veřejnou zakázku na služby.

Základní identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Vymezení zadavatele dle zákona:
Právní forma:

Obec Adamov
veřejný zadavatel dle § 2, odst. 2, písm. c)
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo, bankovní spojení
Obec, ulice, č. popisné, PSČ, pošta
IČ, DIČ:
Banka, číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Profil zadavatele-§ 17, písm. x) zákona:

V Chalupách 47, 373 71 Adamov
00581160, DIČ není
ČSOB České Budějovice, č.ú. 104005666/0300
q7bb677
Petr Schicker, starosta obce
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00581160

Adresa pro doručování nabídek, kontaktní osoba:
Obec Adamov
V Chalupách 47
373 71 Adamov
Kontaktní osoba: Petr Schicker, tel: 724 192 156, e-mail: starosta@adamovcb.eu
DORUČOVÁNÍ OSTATNÍ KORESPONDENCE:
V souladu s ustanovením § 148, odst.(2) zákona zadavatel ke komunikaci se zájemci či uchazeči
maximálně využije elektronických prostředků ve formě zpráv doručených do datové schránky dodavatele
nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailových zpráv), pokud to povaha a rozsah dokumentů
bude umožňovat. Dodavatel je povinen, pokud tyto prostředky má zřízeny, tyto udržovat v
provozuschopném stavu a zabezpečit bezproblémový a včasný příjem a zpracování těchto zpráv
adresovaných dodavateli. V opačném případě zadavatel nemůže ručit za újmu způsobenou dodavateli z
těchto příčin a v těchto případech.
Pokud dodavatel-zájemce ke korespondenci využije datovou schránku zadavatele či emailové
zprávy, v záhlaví takovéto doručované zprávy musí být dodavatelem uvedeny identifikační údaje
této VZ (minimálně název VZ) název dodavatele a jméno jeho kontaktní osoby pro další jednání v
průběhu zadávacího řízení.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat zálohy. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 20
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
Poskytnuté služby budou Poskytovatelem Objednateli účtovány měsíčně.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění služeb v odpadovém
hospodářství při zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu (papír a lepenka,
sklo a plasty).
Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena na dobu určitou 4 let, s dobou plnění od 1.1.2014 do
31.12.2017.
Předmět plnění:
Shromažďování, sběr, svoz a zajištění materiálového využití dále uvedených složek komunálního
odpadu:
a) papír a lepenka (20 01 01), dále jen „papír“,
b) sklo – oddělený sběr směsného skla (20 01 02), dále jen „sklo“,
c) plasty (20 01 39), dále jen „plast“,
Součástí plnění veřejné zakázky je optimalizace výkonu činností za účelem maximalizace odměny pro
obec od AOS EKO-KOM, a.s.
Rozsah plnění:
papír a lepenka – kontejnery 1100l – 9 ks, vývoz 1x týdně,
plasty – kontejnery 1100l – 9 ks, vývoz 1x týdně,
sklo – zvony 1300l - 4ks, vývoz 1x měsíčně,
sklo – kontejner 1100l – 1 ks, vývoz 1x měsíčně
Místo plnění:
k.ú. Adamov u Č. Budějovic – 4 sběrná místa na separovaný odpad – viz Příloha č. 4
Informace pro plnění zakázky:
Obec Adamov má cca 750 obyvatel, v současné době vybudovaná 4 sběrná místa na sběr separovaného
odpadu.

Přehled o produkci odpadu v tunách:
katalogové číslo a název druhu odpadu
papír a lepenka
sklo
plasty

rok 2012

předpoklad rok 2013

3,886
6,095
5,194

7,5
8,5
6,5

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 540 000,-Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy (4 roky)

4. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu
ustanovení § 44, odstavec 3, písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku
jsou vymezeny ve formě a struktuře konceptu návrhu smlouvy.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (nabídkou se
ve smyslu § 68, odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zadávacím řízení) 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.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v
ustanovení § 49 zákona.
Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této VZ tyto níže uvedené obchodní podmínky, které
musí být uchazečem respektovány a zapracovány v minimálně uvedeném znění do návrhu smlouvy v
jeho nabídce.
Uvedené či neuvedené a dále rozepsané či nerozepsané články návrhu smlouvy doplní uchazeč
dle svého návrhu, ne však v rozporu s dále uvedenými obchodními podmínkami. Tato doplnění vyznačí
uchazeč ve své nabídce jasně a zřetelně tak, aby tato doplnění či úpravy byly odlišné od textu
požadovaných obchodních podmínek zadavatelem (např. odlišný typ, barva, zvýraznění nebo jiné úpravy
formátu písma). Tato doplnění nesmí zadavateli přinést takové podmínky, které by byly pro zadavatele
nevýhodné, či by upravovaly znění uvedených obchodních podmínek v jeho neprospěch nebo by uváděly
nebo podmiňovaly další plnění, okolnosti, předpoklady či skutečnosti.
Uchazeč do návrhu smlouvy (příloha č. 2) musí doplnit:
 identifikační a kontaktní údaje
 cenu předmětu smlouvy
Pokud má uchazeč v návrhu smlouvy něco doplnit, předepsaný koncept návrhu smlouvy tato místa
doplnění vyznačuje takto: …xxx…

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována:
a) Uchazeč předloží celkovou nabídkovou cenu za 4 roky v členění:
- cena bez DPH,
- procento DPH,
- výše DPH a
- cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována dle závazné tabulky v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Nabídková
cena (včetně jejích dílčích položek) musí odpovídat přepokládaným objemům a hmotnostem sběru
jednotlivých komodit v souvislosti s předpokládanou účinností třídění odpadů a prognózou množství
odpadů dle zadávací dokumentace.

b) Uchazeč odpovídá za to, že jeho cenová kalkulace bude v souladu s pravidly pro stanovení věcně
usměrňované ceny v těch případech, kdy cena této regulaci podléhá.
c) Uchazeč nezahrne do nabídkové ceny odměnu od AOS EKO-KOM, a.s.
Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu
DPH pro služby, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

6. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede hodnotící
komise dle nejnižší nabídkové ceny v Kč uvedené bez DPH.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho
uchazeče.
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu. Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek podepisují všichni členové hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící
komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno.

7. Kvalifikační předpoklady
Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li zákon
jinak.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu se
zákonem je předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení. Kvalifikovaným
dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst.2, písm. a) a h) zákona.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 53, odst.
3 zákona pro tuto veřejnou zakázku předložením těchto dokladů či listin:
 dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení
Prokázat základní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení v rozsahu § 53, odst. 3 zákona
může uchazeč s využitím vzoru, který je součástí této ZD jako Příloha č.5
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) a d) zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této veřejné zakázce dodavatel, který
předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v plném rozsahu
odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské

oprávnění či licenci. K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje
oprávnění vztahující se k rozsahu předmětu této VZ a to zejména v těchto činnostech:
„nakládání s odpady“
c) rozhodnutí Krajského úřadu ve věci souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadu dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech nebo smlouvu s oprávněnou osobou dle
§ 12 odst. 3 zákona o odpadech k převzetí odpadu do jejího vlastnictví v souladu s ustanovením
§16 odst. 4 zákona o odpadech.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. (2), písm. a) a h) zákona
I. Rozsah požadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky
zadavatel požaduje předložit:
I.a - dle § 56, odst.2, písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (Uchazeč předloží seznam jím
provedených významných služeb obdobného charakteru plnění jako je předmět této veřejné zakázky).
I.b- dle § 56, odst.2, písm. h) zákona přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.(Dodavatel prokáže splnění technického
kvalifikačního předpokladu předložením seznamu strojového parku k plnění této veřejné zakázky formou
čestného prohlášení, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.)
Uchazeč doloží v nabídce k prokázání splnění kvalifikace čestné prohlášení o splnění všech
požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace. Pro toto prohlášení může uchazeč využít vzor
prohlášení, který je Přílohou č.6 této ZD.
Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle ust. § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona před
uzavřením smlouvy předloží originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k datu podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

8. Podmínky a požadavky pro sestavení a podání nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Nabídka bude
vyhotovena a podána v souladu s HLAVOU VI. zákona, v jednom originálním vyhotovení.
Nabídka v originálním vyhotovení (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče
a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude vložena do uzavřené obálky a zabezpečena
tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek dle odst. 5, § 69 zákona. Tato
obálka bude jasně a viditelně na lícní straně s doručovací adresou označena
„NEOTVÍRAT“ - „Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov
u Č. Budějovic“
a bude opatřena obchodním názvem a adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71
odst.6 zákona a na přelepu zabezpečená proti neoprávněnému otevření např. pečetí, razítkem či
podpisem uchazeče v místě uzavření. Tato obálka bude po jejím podání uchazečem zadavatelem či jeho
pověřenou osobou zaevidována a očíslována. Doporučuje se, aby nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
1. obsah nabídky – seznam jednotlivých částí, které bude nabídka obsahovat,
2. krycí list nabídky – viz příloha č. 1,
3. doložení kvalifikace – dle zadávací dokumentace – viz příloha č. 5, příloha č. 6
4. nabídková cena – viz příloha č. 3,
5. podepsaný návrh smlouvy o dílo (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) – viz
příloha č. 2
6. další přílohy a doplnění nabídky uchazečem.
PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Lhůta pro podání nabídky je 5.12.2013 do 14,00 hodin. Adresa pro doručení nabídek je adresa sídla
zadavatele (V Chalupách 47, 373 71 Adamov). Místem doručení nabídky je adresa podatelny zadavatele.
Doručením nabídky se rozumí okamžik převzetí nabídky pracovníkem zadavatele. Osobní doručení
nabídek je možné v pracovní době obecního úřadu.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Zadavatel stanovil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise (komise).
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 5.12.2013 od 17,30 hodin na adrese sídla
zadavatele - Obecního úřadu v Adamově, v zasedací místnosti OÚ. Otevírání obálek se kromě hodnotící
komise mohou zúčastnit zástupci zadavatele, přizvané a pověřené osoby zadavatelem a maximálně jeden
zástupce od každého uchazeče, který podal nabídku ve stanoveném termínu.
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky dle předchozího odstavce sdělí komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle
ustanovení zákona.
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče,
jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této
skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek.Protokol o otevírání obálek podepisují
všichni přítomní členové komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny přítomných
uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do
protokolu o otevírání obálek.

9. Ostatní podmínky a vyhrazená práva zadavatele
OSTATNÍ PODMÍNKY
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel z
jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv jejich finanční a další
náklady spojené s tímto zadávacím řízením, včetně případu zrušení soutěže či nevybrání žádné nabídky.
Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými touto
zadávací dokumentací, případně upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem zájemcům
sděleny jako odpovědi na jejich dotazy k zadávacím podmínkám.
Uchazeč plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, že její obsah nepodléhá režimu utajení
a že dle ustanovení § 147a zákona zadavateli a dodavateli vyplývají uveřejňovací povinnosti ohledně
smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a subdodavatelů.
VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si pro toto zadávací řízení vyhrazuje práva:
v průběhu zadávacího řízení upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v souladu se zákonem,
ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich
nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných veřejných zakázkách a ověřit
si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace,
z důvodu archivace dokumentace o průběhu zadávacího řízení nevracet uchazečům jejich
nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv náhrad vůči dodavateli v
případě, že se prokáže, že dodavatel-uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé údaje či předložil
doklady neodpovídající skutečnosti vztahující se ke kvalifikaci a jeho nabídce a mohly nebo měly
vliv na výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel bude o výsledku zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky.

V Adamově 27.11.2013
Petr Schicker
starosta obce Adamov

