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VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
(dále: „Výzva“)
Vážený dodavateli,
v souladu s ustanovením § 38, odst. 1 zákona Vás tímto vyzývám k podání nabídky a k
prokázání splnění kvalifikace k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek dále
uvedených v této Výzvě, která je současně i zadávací dokumentací pro tuto veřejnou zakázku v
rozsahu požadavků dle ustanovení § 44 odst. (3) zákona.
Výzva v obsahu požadavků vymezených dle ust. § 38 odst. (4) zákona včetně kompletní zadávací
dokumentace sestavené dle požadavků ust. § 44 zákona je poskytována vyzvaným zájemcům v
elektronické formě na CD nosiči, ostatním zájemcům je poskytována bezplatně na profilu
zadavatele.

Petr Schicker
starosta obce
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato „Zadávací dokumentace“ (dále: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro zpracování a
podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení podle ustanovení § 44 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále: „zákon“) včetně jeho
prováděcích předpisů. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí
tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.
1.1. POJMY
ZD využívá tyto pojmy vesměs definované zákonem a pro účely tohoto dokumentu se rozumí:
veřejnou zakázkou (dále i: „VZ“) = je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli,
jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle zákona,
musí být realizována na základě písemné smlouvy
dodavatelem= fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží nebo poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání či
místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel identifikačními údaji= obchodní firma nebo název,
sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení,
místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu
kvalifikací dodavatele= způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky
subdodavatelem= osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout
dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva
uchazečem= dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení
zadáním= rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v
zadávacím řízení
zadávacími podmínkami= veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací
dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky zadáváním= závazný postup zadavatele
podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení
zadávacího řízení
zájemcem= dodavatel, který podal v tomto zadávacím řízení ve stanovené době žádost o předání či zaslání zadávací
dokumentace nebo dodavatel, který je zadavateli znám a který přichází do úvahy k plnění předmětu veřejné zakázky
profilem zadavatele= elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a
dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová
adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

Ostatní pojmy vymezuje zákon v jeho ustanovení § 17.
Použité ekvivalentní pojmy a zkratky:
Veřejná zakázka je ekvivalentním pojmem pro poskytovanou službu. Zadavatel veřejné zakázky
je ekvivalentním pojmem pro objednatele služby (zkráceně i „Objednatele“). Uchazeč je
ekvivalentním pojmem pro poskytovatele služby (zkráceně i „Poskytovatele“).
Zadávací dokumentace využívá těchto zkratek:
EU= evropská unie, ČR= Česká republika, VZ= veřejná zakázka
ZD= zadávací dokumentace, DPH= daň z přidané hodnoty, CPV= slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací

1.2. VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
ZD obsahuje vymezení předmětu veřejné zakázky, požadavky a podmínky zadavatele na
zpracování nabídkové ceny a nabídky, obchodní podmínky, technické podmínky, způsob
hodnocení nabídek dle hodnotících kriterií, požadavky na způsob prokázání splnění
kvalifikace uchazečů a další podmínky, požadavky a vyhrazená práva zadavatele, které jsou pro
uchazeče závazné v jeho postupech včetně sestavení jeho nabídky.
Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na
Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení nabídky
použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí:
1.údaje uvedené v návrhu smlouvy
2.údaje uvedené na Krycím listu nabídky
3.údaje uvedené v dalších částech nabídky.
ZD obsahuje a zájemcům bude v listinné či elektronické formě na CD nosiči předáno či
odesláno:
 tato průvodní textová část zadávací dokumentace včetně příloh
Pokud zájemce hodlá podat nabídku na základě uveřejnění Výzvy na profilu
zadavatele, je v jeho zájmu sdělit kontaktní osobě zadavatele identifikační a kontaktní údaje
zájemce pro případ sdělení dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
1.3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SPOLUFINANCOVANÁ DOTACÍ
Zadavatel nepředpokládá, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z finančních
prostředků dotace.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

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.
2.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.2.1. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady Obce
Adamov jako původce komunálního odpadu dle zákona č.185/2001Sb., zákon o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o odpadech“)
oprávněnou osobou dle zákona o odpadech a to zejména v tomto rozsahu poskytovaných
služeb:
 Svoz a zajištění odstranění směsného komunálního odpadu
2.2.2. Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných
k zajištění předmětu celé zakázky. Součástí předmětu plnění této VZ je dále rovněž:
 bezprostřední odstranění znečištění komunikací nebo jiných veřejných ploch, k němuž došlo
z důvodů na straně Poskytovatele při provádění služeb,
 v den svozu vyvezení odpadu a navrácení odpadové nádoby či kontejneru na původní místo,
 v případě nemožnosti uskutečnění sjednaných služeb předložit Objednateli seznam, kde a kdy
tyto služby nebylo možné splnit a důvod nesplnění, uvědomění Objednatele o závadném obsahu
nádoby nebo o nemožnosti jejího vysypání,
 v případě vzniku odpadu, který není předmětem Smlouvy o poskytování služby, předání tohoto
odpadu Objednatelem Poskytovateli na základě samostatného písemného nebo ústního
požadavku a povinnost Objednatele odvézt a zajistit odstranění odpadu za dohodnutou
úplatu,
 předkládání (na vyžádání Objednatele) úplných informací o poskytovaných službách
Poskytovatele
 umožnění kontroly Poskytovatelem poskytovaných služeb Objednatelem,
 zasílání každoročně do 31. ledna následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství

odpadů a způsobech nakládání tak, aby Objednatel řádně plnil povinnosti dle § 39 odst. 2 zákona
o odpadech (tzv. Hlášení o produkci a nakládání s odpady),
 pro účely řádného plnění služby poskytnutí telefonického kontaktu Poskytovatele, jehož
prostřednictvím bude v pracovní dny v dobu od 7:00 do 16:00 k dispozici a zastižení odpovědný
pracovník (např. zřízený dispečink či přímý tel. kontakt na zástupce Poskytovatele apod.), jehož
úkolem bude zejména rychlé řešení případných stížností obyvatel obce a dalších aktuálních a se
službou souvisejících požadavků Objednatele,
 vyhotovení a předání Objednateli potřebný počet známek (samolepek) k označení sběrných
nádob 110l, 120l a 240l občanům
 dojde-li v průběhu realizace plnění předmětu veřejné zakázky ke změně počtu, specifikace nádob
nebo periodicity svozu, je povinnost Poskytovatele tyto změny s Objednatelem projednat a v
maximální možné míře je akceptovat (tzn. např. formou uzavření dodatku ke Smlouvě o
poskytování služby).

2.2.3. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními
předpisy, především ustanovení zákona o odpadech včetně jeho prováděcích předpisů. Přesný
rozsah předmětu plnění, četnost vývozu, množství, objem a typy doposud využívaných a
požadovaných sběrných nádob a kontejnerů jsou stanoveny v dokumentu s názvem „Vymezení
rozsahu a podmínek plnění předmětu zakázky“, který tvoří přílohu č. 7 této zadávací
dokumentace a jež je závazná pro sestavení nabídky uchazeče.
2.2.4. Předmět VZ je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou
uchazeče - Poskytovatele sestavené dle požadavků zadavatele - Objednatele.
2.2.5. Zařazení předmětu dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle § 47 zákona v
klasifikaci CPV se zejména jedná o následující:
90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady
90511000-2 Sběr odpadu
90511200-4 Sběr odpadu z domácností
90512000-9 Odvoz odpadu
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění – realizace veřejné zakázky: k.ú. Adamov u Českých Budějovic
Doba plnění – doba určitá od 1.1.2014 do 31.12.2017

2.3.1. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné
zakázky následující podmínky:
 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu smlouvy zadavatelem se
předpokládá do 15.12.2013 za předpokladu standardního průběhu zadávacího řízení
(pokud nebudou zadavatelem řešeny podané námitky a nenastanou nepředvídatelné
okolnosti či události), nebudou vzneseny dotazy zadavatele či komise na uchazeče k
objasnění částí nabídky či k mimořádně nízké nabídkové ceně a při standardní
součinnosti dodavatele při uzavření smlouvy dle ustanovení § 82, odst.2 zákona včetně
předložení požadovaných dokladů před podpisem smlouvy dle ustanovení § 62, odst. 3
zákona.

2.3.2. Smlouva o poskytování služby bude uzavřena na dobu určitou s platností plnění smlouvy
od 1.1.2014 do 31.12.2017.
2.5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám způsobem dle § 49 zákona. Žádost musí být písemná. Zadavatel preferuje
elektronické doručování případných dotazů. Dotaz doručený elektronickou cestou formou
emailové zprávy se doporučuje opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Žádost o
informace k zadávacím podmínkám bude kromě obsahu vlastních dotazů obsahovat název
dodavatele, e-mailovou adresu dodavatele, případně ID datové schránky, kontaktní osobu a
číslo telefonu a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit
případně i v listinné formě poštou.
Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu zadavatele, viz článek 2.1.
této průvodní textové části ZD, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty k podání
nabídek. Na dotazy podané po uplynutí této lhůty nebude zadavatelem reagováno.
2.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění VZ není nezbytně nutná k sestavení nabídky
uchazeče a místa plnění VZ jsou běžně přístupné veřejné plochy a prostranství, zadavatel
prohlídku místa plnění nepředpokládá a nebude ji organizovat.
2.7. SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl všechny subdodavatele včetně jejich
identifikačních údajů, s nimiž chce realizovat části veřejné zakázky s vyznačením části
předmětu VZ realizované pomocí tohoto subdodavatele.
Rozložení zajištění realizace celého předmětu VZ svými silami či pomocí subdodavatelů
uchazeč do nabídky vloží pomocí vyplněného předepsaného přehledu dle přílohy č. 5 této
průvodní textové části zadávací dokumentace. Pokud uchazeč subdodavatele nevyužije, je
povinen tuto přílohu přesto využít a vepsat do tabulky této přílohy text o tom, že uchazeč pro
tuto VZ nevyužije subdodavatele.
V souladu s ustanovením § 44, odst. (6) zákona si zadavatel vyhrazuje právo, že část
předmětu této VZ nesmí být plněna pomocí subdodavatele. Subdodavatelem nesmí být plněno
u této VZ: Svoz a zajištění odstranění směsného komunálního odpadu.
2.8. POSKYTNUTÍ ÚPLNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vyzvaní zájemci obdrží kompletní zadávací dokumentaci v rozsahu dle ustanovení § 44
zákona v elektronické formě na CD nosiči.
Nevyzvaným zájemcům je kompletní zadávací dokumentace poskytnuta na profilu
zadavatele.
2.9. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel ve smyslu § 67 zákona nepožaduje poskytnutí jistoty.

3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez daně z přidané
hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně DPH. Celková nabídková cena v této
skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky -viz. Příloha č.1 této ZD, která musí být ve shodě údajů o
nabídkové ceně v návrhu smlouvy o poskytování služeb - viz. Příloha č.2 této ZD a Přílohy č.4 - Sestavení
nabídkové ceny.
Uchazeč sestavuje nabídkovou cenu s využitím Přílohy č.4 této ZD s názvem: Sestavení
nabídkové ceny, která je pro uchazeče závazná.
Zadavatel pro stanovení nabídkové ceny a možnosti vzájemného porovnání nabídek
stanovil předpokládané množství a rozsah plnění jednotlivých položek k sestavení nabídkové ceny.
Uchazeč je povinen navrhnout a doplnit do tabulky pro sestavení nabídkové ceny pouze sazby za měrnou
jednotku pro každý řádek této tabulky v Kč bez DPH, jiné jakékoliv úpravy či doplňování této tabulky se
nepřipouští. Sazby a dílčí nabídkové ceny zahrnují veškeré náklady Poskytovatele k plnění VZ a její části a
přiměřený zisk Poskytovatele. Ocenění sazeb nulovou hodnotou, vynechání či úpravy obsahu řádků a
sloupců tabulky není přípustné, pokud se tak stane, takováto nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu
zadávacího řízení.
3.1.1.
Celková nabídková cena musí kromě všeobecného a základního stanovení předmětu VZ
vymezeného v části 2.2.1 a části 2.2.2. této ZD zahrnovat i tyto vymezené náklady uchazeče
Poskytovatele pro jednotlivé části plnění předmětu VZ v tomto vymezení:
Svoz a zajištění odstranění směsného komunálního odpadu od obyvatel a rekreačních objektů zahrnuje
tyto náklady:
 veškeré náklady na manipulaci a dopravu komunálního odpadu včetně nákladů na dopravu a
nákladů s tímto souvisejících příjezdu a odjezdu svozových vozidel k nebo od místa plnění VZ,
 veškeré náklady související s odstraněním odpadu včetně všech souvisejících poplatků či přirážek
Účtování dalších nákladů Poskytovatele Objednateli při plnění této části VZ, položek, příplatků či
poplatků není přípustné.
3.1.2. Nabídková cena musí obsahovat i veškeré nutné vedlejší náklady k realizaci předmětu této
veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na pojištění, daně, poplatky, náklady
na reprodukci materiálů a dokumentů, poštovné, cestovné a jakékoliv další výdaje a náklady potřebné
pro řádnou realizaci předmětu této veřejné zakázky). Veškeré finanční a materiálové náklady musí
být uchazečem zakalkulovány do jednotlivých dílčích nabídkových cen sazeb v Kč za jednotku
poskytované služby příslušné části předmětu VZ, které jsou výchozími hodnotami k sestavení celkové
nabídkové ceny uchazeče.
3.1.3. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do doby
úplného dokončení předmětu VZ.
3.1.4. Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky.
3.1.5. Uchazečem navrhované sazby budou následně v průběhu realizace předmětu této VZ
využívány k vyúčtování skutečně odvedené práce a služeb Poskytovatelem. Uvedená celková
nabídková cena není tedy cenou neměnnou a konečnou, neboť cena za poskytované služby bude
hrazena za skutečně odvedenou práci, tedy za odvoz směsného komunálního odpadu dle počtu občanů a
rekreačních objektů v položkách sazeb za jednotku množství odpadu dle uchazečem navržených sazeb
tabulky. Celková nabídková cena v Kč bez DPH je podkladem pro hodnocení nabídek dle základního
hodnotícího kriteria dle § 78, odst. 1, písm. b) zákona - nejnižší nabídkové ceny.

3.1.6. Nabídková cena v podobě uchazečem navrhnutých sazeb je závazná po celou dobu trvání smlouvy
o poskytování služeb. Poskytovatel služby není oprávněn účtovat kromě navržených sazeb a DPH žádné
jiné položky.
3.1.7. Pro sestavení nabídkové ceny uchazeč využije údaje a informace obsažené v této ZD, jakožto i
případně poskytnutých dodatečných informací k zadávacím podmínkám a dále i příloh této ZD, zejména
pak těchto příloh:

Přílohy č.2 - Obchodní podmínky-koncept návrhu smlouvy
Přílohy č.4 - Sestavení nabídkové ceny
Přílohy č.7 - Vymezení rozsahu a podmínek plnění předmětu zakázky
3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU
Úprava nabídkové ceny bez DPH je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek: Změna
(překročení) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek:
a) v případě rozšíření rozsahu a předmětu plnění,
b) změnou kvantitativních parametrů o více než 5% oproti stavu uvedenému v Příloze č. 7 (počet
trvale hlášených obyvatel a rekreačních objektů)
c) změnou zákonného poplatku za uložení odpadu na skládkách směsných komunálních odpadů dle
zákona o odpadech v platném znění
O tomto bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem.
Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě zvláštních podmínek uvedených v
obchodních podmínkách, zadavatel nepřipouští.
V případě, že se v průběhu plnění VZ vyskytnou dodatečné práce nezahrnuté v podkladech pro
zpracování nabídky, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
3.3. 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.
Tyto a ostatní platební podmínky jsou zahrnuty v zadavatelem stanovených závazných
obchodních podmínkách vymezených v části 4. této ZD.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.

4.5. 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.
4.6. Uchazeč do návrhu smlouvy 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…
4.7. Obchodní podmínky v podobě předepsaného konceptu návrhu smlouvy jsou zadavatelem
vymezeny v Příloze č. 2 této ZD, které musí povinně uchazeč využít pro sestavení svého návrhu smlouvy
nabídky za výše uvedených podmínek.
Nezbytnou součástí vlastní uzavírané smlouvy o poskytování služby s vybraným uchazečem na základě
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou následně tyto níže uvedené přílohy:
PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Vymezení rozsahu a podmínek plnění předmětu zakázky
PŘÍLOHA SMLOUVY č.2 Sestavení nabídkové ceny
Pozn: PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Sestavení nabídkové ceny stačí doložit v nabídce pouze 1x v části IV.
nabídky uchazeče. Přílohu smlouvy č.2 uchazeč do nabídky nevkládá.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá technické podmínky ve smyslu ustanovení § 44,
odstavec 3, písmeno b) a ustanovení § 45 zákona.
5.1. OBSAH A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
5.1.1. Základem pro vymezení technických podmínek je příslušná legislativa, zejména pak zákon o
odpadech s jeho prováděcími předpisy.
5.1.2. Konkrétní technické podmínky plnění této VZ jsou obsaženy v Příloze č.7 - Vymezení rozsahu a
podmínek plnění předmětu zakázky této ZD, které jsou pro sestavení nabídky uchazeče a pro plnění
předmětu této VZ závazné. Pro sestavení nabídky uchazeče zadavatel předkládá dále tyto informace
o produkci odpadů Objednatele:

PŘEHLED O PRODUKCI ODPADU ZA ROKY 2010-2012 (v t)
katalogové číslo a název druhu odpadu
20 03 01 Směsný komunální odpad

rok 2010 rok 2011 rok 2012

208

214

228

6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
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
b) splní profesní kvalifikační předpoklady
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
d) splní technické kvalifikační předpoklady
6.1.1. Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem - § 51, odst. 4 zákona
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem, to znamená:
- profesních kvalifikačních předpokladů
-technických kvalifikačních předpokladů
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli kromě chybějících
dokladů či údajů prokazovaných subdodavatelem předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53,
odst. 1, písm. j) zákona (čestné prohlášení o tom, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se
zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatele
podle § 54, písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
a zároveň
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50, odst. 1, písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace výpisem z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.

6.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY VZ
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této 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. b), e) a h) zákona.

6.2.1.Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
I. Základní kvalifikační předpoklady 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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 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.

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. 8
6.2.2. 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.
6.2.3. 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; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, a zároveň
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.
II. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
ad. I.a- Uchazeč předloží seznam jím provedených významných služeb obdobného charakteru plnění jako
je předmět této veřejné zakázky (sběr, svoz, využití a odstranění komunálních odpadů) za poslední 3
roky na území měst a obcí včetně jejich částí nad 500 obyvatel každé takovéto zakázky. K těmto
významným službám uchazeč předloží alespoň 2 osvědčení objednatelů zakázky o řádném poskytování
služby, které musí zahrnovat rozsah, dobu a místo poskytnutí služby a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto služby poskytovány řádně a odborně.
Seznam významných služeb obdobného charakteru uchazeč předloží ve formátu tabulky (přehledu) (viz.

Příloha č. 9 ZD)
Z těchto přehledů předložených uchazečem musí být prokazatelně zadavatelem zjištěny parametry a
hodnoty jím požadovaných kvalifikačních ukazatelů a uchazeč jasně a zřetelně vyznačí v tomto přehledu
referenční zakázky, jimiž prokazuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem.
ad I.b - 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.
III. Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky
ad I.a - Uchazeč musí prokázat, že za poslední 3 roky realizoval či doposud realizuje minimálně 2 zakázky
obdobného charakteru - to znamená sběr, svoz, využití a odstranění směsného komunálního odpadu a
separovaného komunálního odpadu pro obce nad 500 obyvatel každé této zakázky. Tyto zakázky musí
uchazeč výrazně označit v „Seznamu významných služeb obdobného charakteru“. Vzhledem k požadavku
zadavatele uvedeném v článku 2.7. této ZD omezujícího plnit určitou část plnění předmětu této VZ pomocí
subdodavatele, nemůže být tato část kvalifikace prokázána pomocí subdodavatele dle ustanovení § 51, odst. 4 zákona.

ad I.b - Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží čestné prohlášení, že
má dispoziční právo k vozidlům, která jsou uzpůsobena pro přepravu odpadu a to:
- 1 ks svozového vozidla o celkové hmotnosti nad 5 t pro svoz směsného komunálního odpadu z nádob
110, 120 a 240 l,
Tato vozidla musí splňovat minimálně emisní normu EURO 4.
Vzhledem k požadavku zadavatele uvedeném v článku 2.7. této ZD omezujícího plnit určitou část plnění předmětu této
VZ pomocí subdodavatele, nemůže být tato část kvalifikace prokázána pomocí subdodavatele dle ustanovení § 51, odst. 4
zákona.

UPOZORNĚNÍ : Pokud dodavatel využije k prokázání části kvalifikace subdodavatele, ve smlouvě s tímto
subdodavatelem dle ustanovení § 51, odst. 4 zákona musí být uveden závazek subdodavatele k plnění
části veřejné zakázky, ke které je kvalifikace prokazována.
6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
6.3.1 Předložení dokladů kvalifikace v nabídce a před podpisem smlouvy
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82, odst. 4 zákona. Skutečnosti rozhodné pro splnění
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona.
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.3 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 včetně dokladů subdodavatele, se kterým uchazeč prokazuje část své kvalifikace:
I. K prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona bude uchazečem dle části 6.2.1. této
průvodní textové části ZD předloženo:

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů -viz Příloha č.8
II. K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona bude uchazečem dle části 6.2.2.
této průvodní textové části ZD předloženo:
 výpis z obchodního rejstříku
 požadované oprávnění k podnikání
 platné 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.
III. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona bude uchazečem dle části 6.2.3.
této průvodní textové části ZD předloženo:
 Seznam významných služeb obdobného charakteru -viz Příloha č.9 - 2 osvědčení objednatelů
 čestné prohlášení k strojovému vybavení uchazeče
V případě prokázání splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, budou před podpisem smlouvy
doloženy i údaje a doklady vztahující se k prokázání části kvalifikace pomocí subdodavatele dle ust. § 51,
odst. 4 zákona, pokud tento způsob prokázání splnění kvalifikace je možný.
6.3.2. Právo zadavatele na uveřejnění vyloučení uchazeče na profilu zadavatele
V souladu s ustanovením § 60, odst. 2 zákona si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnutí o
vyloučení uchazeče v případě nesplnění kvalifikace oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v
takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele-viz odkaz profilu zadavatele této průvodní textové části ZD.
6.3.3. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)
Uchazeč prokazující doklady kvalifikace před uzavřením smlouvy dokládá tyto doklady v originále
či úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k datu podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.3.4. Posouzení kvalifikace (§ 59 zákona)
Veřejný zadavatel nebo hodnotící či zvláštní komise ustanovená zadavatelem posoudí prokázání
splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem a zadávacími
podmínkami.
Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.
6.3.5. Nesplnění kvalifikace (§ 60 zákona)
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona-viz část 6.3.2. této
průvodní textové části ZD.
Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona.
Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a dalších §§ HLAVY V, díl 1 zákona.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ 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 a zadavatel
doporučuje případně i v jedné kopii vyhotovení (kopie nabídky není však podmínkou zadavatele, záleží na
uchazeči, zda kopii nabídky vyhotoví a přiloží do obálky a v tomto případě nepředložení kopie nabídky
nebude důvodem k vyřazení nabídky z dalšího průběhu zadávacího řízení). Příslušné vyhotovení nabídky
bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno: „ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována
a hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“.
Nabídka v originálním vyhotovení a kopii (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 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 s jednotlivými listy provázáním
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez
násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.
Pro zajištění
bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly
vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (listem č.1 je Krycí list nabídky). Listy nebo vkládané díly
oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být nemusí.
7.2. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY
Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 zákona. Nabídka musí být členěna do
samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny (pozn. případné jiné
než požadované údaje nejsou porušením podmínek zadání, požadované údaje však musí být doloženy
vždy).
Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce
Tato část nabídky musí obsahovat:
I.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ vypracovaný dle Přílohy č.1 této ZD opatřený datem
podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Krycí list nabídky předloží uchazeč
(nebo každý uchazeč jednotlivě při podání jejich společné nabídky).
I.2. Doklady při podání nabídky více dodavateli
 Nabídka podaná společně více dodavateli bude za Krycím listem obsahovat originál nebo úředně
ověřenou kopii listiny v souladu s § 51, odst. (6) zákona.
 Pokud sdružení dodavatelů (seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku) zvolí pro
účely soutěže reprezentanta sdružení, budou v této části uvedeny i identifikační údaje

tohoto reprezentanta pro právnickou nebo fyzickou osobu.
I.3. Pověřovací listiny
Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže, budou
uchazečem v této části předloženy originály nebo úředně ověřené kopie listin s tímto pověřením. Tyto
listiny budou minimálně obsahovat:
jména, příjmení a funkce pověřující osoby (osob) -jména, příjmení a funkce pověřené osoby
(osob) -přesně definovaný a vymezený předmět pověření -doba účinnosti-platnosti pověření
podpis a datum pověřující osoby (osob)
souhlas s pověřením, podpis a datum pověřené osoby (osob)
Data podpisu pověřujících a pověřených osob nesmějí být starší než datum zahájení tohoto
zadávacího řízení. Toto však neplatí, pokud pověření platí a je vystaveno všeobecně pro všechna zadávací
řízení a je vystaveno na dobu neurčitou.
Pokud sdružení dodavatelů (seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku) zvolí pro účely
soutěže reprezentanta sdružení, budou v této části doloženy pověřovací listiny pro tohoto
reprezentanta a tyto účely, pokud již tak není uvedeno ve smlouvě o sdružení.
I.4. Součásti nabídky dle zákona
V této části nabídky uchazeč předloží dle ust. § 68, odst. 3 zákona
a) 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,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
Pro sestavení této části nabídky může uchazeč využít Přílohu č.6 této ZD.
Část II. nabídky - Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace-viz část 6. ZD
Pokud nabídku podává více dodavatelů společně, nejprve budou vloženy doklady, jimiž prokazuje
splnění kvalifikace první účastník společné nabídky, dále druhý účastník až po posledního účastníka
společné nabídky.
V tomto zadávacím řízení bude uchazečem v nabídce k prokázání splnění kvalifikace dle ust. § 62
odst. 3 zákona vloženo čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč pro toto prohlášení může využít vzoru, jež je
Přílohou č. 3 této ZD.
Část III. nabídky - Návrh smlouvy -viz část 4. ZD Tato část nabídky musí obsahovat:
Návrh smlouvy vypracovaný ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění -Obchodního
zákoníku, který bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče jednat za nebo jménem uchazeče a
případně otiskem razítka uchazeče. Do návrhu smlouvy budou uchazečem zapracovány platební a
obchodní podmínky uvedené v této ZD, které jsou pro uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn je
měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
U společné nabídky více dodavatelů bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné
nabídky, pokud není ve smlouvě o sdružení uchazečů uvedeno jinak.

Část IV. nabídky - Nabídková cena-viz část 3. ZD
Tato část nabídky musí obsahovat:
Oceněný soupis položek stanovení nabídkové ceny za roční provozování služby dle vzoru, který je
součástí této ZD jako její příloha č.4 s názvem: „Sestavení nabídkové ceny“.
Část V. nabídky - Ostatní údaje nabídky-viz část 2.7. ZD
Tato část nabídky musí obsahovat:
Formulář s rekapitulací subdodavatelského zajištění zakázky dle části předmětu VZ s uvedením
identifikačních údajů subdodavatelů a finančních objemů u takových dodávek a služeb dle vzoru
v Příloze č. 5 této ZD za podmínek uvedených v části 2.7. této ZD.

7.3. PODÁNÍ NABÍDEK
Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51, odst. 6
zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku
považují za jednoho uchazeče.
Lhůta pro podání nabídky je 25.11.2013 do 14,00 hodin. Adresa pro doručení nabídek je adresa sídla
zadavatele, která je uvedena v čl. 2.1. 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.
7.4. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Záležitosti týkající se otevírání obálek s nabídkami upravuje § 71 zákona.
Zadavatel stanovil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise (komise).
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 25.11.2013 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.

Účastníkům otevírání obálek budou sdělovány informace z nabídek uchazečů:
identifikační údaje uchazeče,
informace o splnění požadavků na úplnost nabídky dle odst.9, § 71 zákona a
údaje o nabídkové ceně.
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. U každé nabídky uvede komise údaje
sdělované přítomným uchazečům podle § 71 odst. 9.
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.
7.5. ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nebude uplatněno.
7.6. VARIANTNÍ PLNĚNÍ
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
7.7. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s ustanovením § 43 zákona stanovil zadavatel zadávací lhůtu v počtu 60ti kalendářních dnů.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK
8.1. POSOUZENÍ NABÍDEK
Posouzení nabídek upravuje § 76 zákona.
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí
být vyřazeny.
Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti
hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které
doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či
doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.
Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání
hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na
jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný

zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 76, odst. 6 zákona si vyhrazuje právo rozhodnutí o
vyloučení uchazeče po posouzení nabídek oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém
případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele-viz odkaz profilu zadavatele této průvodní textové části ZD.
Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící
komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise
vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny
podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost
uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Komise dále postupuje dle
ustanovení § 77 zákona.
8.2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede
hodnotící komise dle nejnižší nabídkové ceny v Kč uvedené bez DPH.
K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kriteriu bude hodnotící komisí využit údaj o nabídkové
ceně z návrhu smlouvy, která musí být ve shodě s údaji o nabídkové ceně na Krycím listu nabídky a
ostatních částech nabídky.
8.3. HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 - posouzení nabídkových cen z
hlediska mimořádně nízké 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 dle § 80 zákona,
která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího
řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním,
výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kriterií a
údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6
(hodnocení nabídky pouze jednoho uchazeče), zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje
údaje související s hodnocením nabídky.
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové hodnotící komise, kteří se
účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po
ukončení své činnosti předá hodnotící komise tuto zprávu společně s nabídkami a ostatní
dokumentací související s její činností zadavateli.
Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly
předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit
si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
9.1. 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.
9.2. 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 v souladu s ustanovením § 81, odst. 4 zákona si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle § 81 odst. 1 zákona na profilu
zadavatele; ustanovení § 81 odstavce 3 věty první zákona se nepoužije. V takovém případě se oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele- viz odkaz profilu zadavatele v této průvodní
textové části ZD.
9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH
POVINNÉ VYUŽITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY
Kromě uvedených částí ZD zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh ZD k sestavení nabídky
uchazeče:
Příloha č.1- Krycí list nabídky
Příloha č.2- Obchodní podmínky-koncept návrhu smlouvy
Příloha č.3- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č.4 - Sestavení nabídkové ceny
Příloha č.5 - Rozložení zajištění realizace předmětu VZ, subdodavatelské zajištění předmětu VZ
Příloha č.7 - Vymezení rozsahu a podmínek plnění předmětu zakázky
Upozornění zadavatele: Pokud uchazeč do své nabídky vloží tyto přílohy vyplněné zčásti nebo v
nesouladu s předepsanými vzory v zásadních požadovaných údajích, či je nevloží do své nabídky vůbec a
nabídka nebude v jiných jejich částech obsahovat požadované údaje a zejména údaje nutné pro
posouzení a hodnocení nabídek, taková to nabídka bude hodnotící komisí vyřazena a zadavatel tohoto

uchazeče vyloučí z dalšího průběhu zadávacího řízení.
9.3.2. DOPORUČENÉ VYUŽITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY
Zadavatel doporučuje uchazečům využít níže uvedenou přílohu k prokázání kvalifikace:
Příloha č.6 - Prohlášení dodavatele k součástem nabídky dle § 68, odst. 3 zákona
9.3.3. PŘÍLOHY PŘEDKLÁDANÉ VYBRANÝM UCHAZEČEM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY:
Příloha č.8 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.9 - Seznam významných služeb obdobného charakteru

V Adamově 6.11.2013
Petr Schicker
starosta obce Adamov

