ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ
veřejné zakázky
„Zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu ve městě Šluknov“
zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 149 zákona č. 137/2006
Sb.

Oznámení o zakázce bylo odesláno dne 30. 4. 2012 do ISVZ US – viz www.isvzus.cz

Město Šluknov
se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov
IČ: 00261688
nezapsáno v obchodním rejstříku

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:
e-tenders, s.r.o.
se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno
IČ: 29244919
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67995
kontaktní adresa: M-Palác, 7. patro, Heršpická 813/5, 639 00 Brno

Ve Šluknově dne 3. 5. 2013
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č.
č.
č.
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Návrh smlouvy – obchodní podmínky
Ceník služeb – tabulka pro zadání cen
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1. Základní informace
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídek uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace“) v
otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací
dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho prováděcími předpisy, především
vyhláškami č. 328/2006 Sb., č. 133/2012 Sb., č. 9/2011 Sb., a nařízením vlády ČR č.
77/2008 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 328/2012 Sb.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí atestovaného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.
Veškeré úkony, se provádějí elektronicky s výjimkou podání nabídky a
dokladů prokazujících kvalifikaci, které se podávají v listinné podobě.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou
dostupné na:
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě
jakýchkoli
otázek
týkajících
se
uživatelského
ovládání
elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce
kontaktujte, prosím, Mgr. Tomáše Motala, e-mail: tomas.motal@e-tenders.cz.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím,
provozovatele
elektronického
nástroje
E-ZAK
na
e-mailu:
podpora@ezak.cz.
Společnost e-tenders, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 29244919,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67995, je
zmocněna v souladu s § 151 Zákona k provádění úkonů nezbytných pro výkon práv a
povinností Zadavatele podle Zákona s výjimkou:
 vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 rozhodnutí o námitkách
 zadání veřejné zakázky
 zrušení zadávacího řízení.
Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí právnická
nebo fyzická osoba, která dodává zboží, pokud má sídlo, místo podnikání či místo
trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel, který je
zahraniční osobou podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném
řízení.
Pod pojmem „Doklady o kvalifikaci“ se rozumí soubor dokumentů vyžadovaných
Zákonem dle hlavy V Části druhé Zákona a zadávacími podmínkami pro tuto veřejnou
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zakázku, kterým dodavatel prokazuje splnění svých kvalifikačních předpokladů pro
danou veřejnou zakázku.
Poskytnutá Zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být
Zadavateli vrácena. Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely
zpracování nabídky (včetně Dokladů o kvalifikaci) pro toto zadávací řízení.
Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou nadlimitní podle § 12 odst. 1 Zákona.
Předpokládaná hodnota je 18 000 000 (slovy osmnáctmilionů korun českých) bez
DPH. Vzhledem k tomu, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, byla celková
předpokládaná hodnota zakázky stanovena s § 14 odst. 1 písm. b) Zákona tj. jako
výše celkového peněžitého závazku na 48 měsíců.
Předpokládaná hodnota včetně opce dle bodu 15. Zadávací dokumentace je
19 800 000 Kč bez DPH.

2. Předmět a druh veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je shromažďování, sběr, přeprava, úprava, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Šluknov včetně předávání komodit
z odděleného sběru provozovatelům kolektivních systémů zpětného odběru. Jedná se
o zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady města Šluknov v souladu s
právními předpisy České republiky v členění:
a) sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu (SKO)
b) sběr, svoz a využití odpadů (obalů) z odděleného sběru – sklo barevné/bílé, papír společně s nápojovými kartony (NK), PET + směsný plast)
c) sběr a svoz plastových pytlů směsného komunálního odpadu
d) sběr a svoz plastových pytlů na tříděný odpad – plast a nápojové kartony (NK)
po svozové trase
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1
Zadávací dokumentace – technické podmínky a v příloze 4 Zadávací dokumentace – obchodní podmínky.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
Kód CPV
90500000-2
90511000-2
90512000-9

Předmět plnění
Služby související s likvidací odpadů a odpady
Sběr odpadu
Odvoz odpadu

3. Technické podmínky
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky.
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Technické podmínky jsou přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

4. Obchodní podmínky
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky - návrh
smlouvy o zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu.
Smlouva je stanovena formou návrhu smlouvy a může být uchazečem pouze
doplněna o chybějící údaje. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto
zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem
měněny.
Návrh smlouvy je přílohou 4 této Zadávací dokumentace.

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a platební
podmínky a objektivní podmínky, za nichž je možno překročit
výši nabídkové ceny
Celková nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací bude stanovena a uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez
DPH a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci služeb, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, předpokládaná rizika, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněnou tabulkou pro zadání cen (příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo a v obchodních
podmínkách uvedených v příloze 4 Zadávací dokumentace.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením
nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem
smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH.
V takovém případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných
v době podpisu smlouvy.

6. Lhůty plnění
Zadavatel pro danou veřejnou zakázku stanovuje následující termíny:




Předpokládané zahájení plnění zakázky je 1. 8. 2012.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
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7. Místo plnění
Místem plnění je celé území města Šluknov, vymezené katastrálním území: k.ú.
Šluknov, k.ú. Císařský, k.ú. Království, k.ú. Krákovka, k.ú. Kunratice u Šluknova, k.ú.
Nové Hraběcí, k.ú. Rožany, k.ú. Fukov. Specifikace místa plnění je dána katastrální
mapou

8. Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

9. Kvalifikace
9.1

Splnění kvalifikace

V souladu se Zákonem je prokázání splnění kvalifikace předpokladem posouzení a
hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Zadavatel bude posuzovat a hodnotit
pouze nabídky podané uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)
b)
c)
d)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona;
splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 písm. a), b)
Zákona;
předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku;
splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v § 56 odst. 2 písm.
a) Zákona.

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými Zákonem a doklady
požadovanými Zadavatelem. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této
Zadávací dokumentaci.
Podle § 59 odst. 4 Zákona může Zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně
objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či
doklady prokazující splnění kvalifikace.
Uchazeči zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 Zákona) mohou
prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ne starším než 3 měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace podle § 127
Zákona.
Uchazeč, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů
(§ 139 Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu
(§ 140 Zákona) a tím prokázat kvalifikaci podle § 134 Zákona.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
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 Zadavateli předložit:
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a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i
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) a d) Zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) Zákona.
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z
nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm.
a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona
v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) Zákona musí dodavatelé podávající společnou nabídku prokázat
společně.
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 Zákona jsou
povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6
Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7
Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované
Zákonem a požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Zahraniční dodavatel může splnit podle § 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů
výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud
má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve
kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Informaci o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením
jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v
případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel
se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

9.2

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 53 odst.
1 písm. a) až k) Zákona.
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Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel způsobem určeným §
53 odst. 3 Zákona.
9.3

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 54 písm.
a) a b) Zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží:
písm. a) - výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence
písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání – pro příslušný předmět podnikání
(přeprava odpadů, nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými odpady)
9.4

Česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku

Zadavatel doporučuje,
dokumentace.
9.5

aby

uchazeč

využil

formuláře

v příloze

této

zadávací

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel takto:
Předložením seznamu významných služeb v odpadovém hospodářství s uvedením
rozsahu a doby plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech doložených
osvědčeními nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo zajištění služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby
provedeny řádně a odborně – § 56 odst. 2 písm. a) Zákona.
Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v seznamu významných
dodávek uvede a příslušně doloží roční plnění služeb prokazující splnění stejného nebo
obdobného předmětu veřejné zakázky odpovídající nejméně 1 000 000 Kč Kč bez
DPH), přičemž služby byly realizovány v posledních 3 letech.
Zadavatel doporučuje seznam významných dodávek zpracovat v rozsahu dle vzoru v
Příloze 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel doporučuje
dokumentace.

osvědčení

zpracovat

dle

vzoru

v

Příloze

2

Zadávací

10.
Požadavky a doporučení na zpracování Dokladů o
kvalifikaci
10.1 Doklady o kvalifikaci
Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí být
prokázáno splnění kvalifikace pro každého dodavatele minimálně v rozsahu
prokazujícím splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)
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Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona. Splnění
části kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona prokazují
dodavatelé podávající nabídku společně.
Podle § 57 odst. 1 Zákona stanovuje Zadavatel, že doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
10.2 Forma Dokladů o kvalifikaci
Veškeré doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém nebo slovenském
jazyce. Doklady vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být
opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.
Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle níže
uvedených doporučení, přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v
přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení nebude, pokud dodavatel po formální stránce nezpracuje Doklady o kvalifikaci
tak, jak doporučuje Zadavatel nebo ji nepodá v požadovaném počtu vyhotovení (v
případě listinného vyhotovení).
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy Dokladů o kvalifikaci byly v pravém dolním
rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.
Zadavatel doporučuje, aby originál listinných Dokladů o kvalifikaci a jejich kopie byly
vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „Obálka"), který bude uzavřen a na
všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje Zadavatel opatřit
razítkem
nebo
podpisem
dodavatele
nebo
podpisem
osoby/osob
oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálka bude označena názvem veřejné
zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem „NEOTVÍRAT - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ „Zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu ve městě Šluknov.“
10.3 Obsah a členění Dokladů o kvalifikaci
Zadavatel doporučuje, aby Doklady o kvalifikaci byly členěny do oddílů, řazených
v posloupnosti za sebou. Jednotlivé oddíly doporučuje Zadavatel oddělit dělicími listy
barevně odlišnými od ostatních listů složky.
Doklady o kvalifikaci doporučuje Zadavatel členit následujícím způsobem:



o


oddíl 1 - formulář „Krycí list Dokladů o kvalifikaci“ a formulář „Čestné
prohlášení“
oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady
doklady dle § 53 odst. 3
oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady
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o

výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) Zákona

o

oprávnění k podnikání - § 54 písm. b) Zákona





oddíl 4 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele
splnit veřejnou zakázku
oddíl 5 - Technické kvalifikační předpoklady
o seznam významných služeb včetně osvědčení - § 56 odst. 2 písm. a) Zákona

Jsou-li Doklady o kvalifikaci předkládány pro případ nabídky podávané několika
dodavateli společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Dokladů o
kvalifikaci seřadit dle jednotlivých dodavatelů společné nabídky.
Zadavatel doporučuje použít vzory formulářů předepsaných v příloze č. 3 Zadávací
dokumentace, které dodavatel dle potřeby vyplní.

11.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a podání
nabídky
11.1 Nabídka uchazeče
Pod pojmem „nabídka“ se rozumí návrh smlouvy včetně níže uvedených příloh,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče pro danou veřejnou
zakázku, na kterou uchazeč podává nabídku a doklady o kvalifikaci.
11.2 Forma nabídky
Nabídky, včetně dokladů o kvalifikaci, Zadavatel požaduje podat pouze v listinné
podobě, přičemž podklady ke zpracování nabídek jsou k dispozici v elektronické
podobě na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.
Nabídka musí obsahovat vyplněné obchodní podmínky (návrh smlouvy) podle bodu 4
Zadávací dokumentace podepsané písemně uchazečem podle výpisu z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými)
za uchazeče jednat. V případě osoby oprávněné za uchazeče jednat musí být její plná
moc součástí nabídky. Dále musí nabídka obsahovat Doklady o kvalifikaci uchazeče
podle bodu 9 Zadávací dokumentace.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být
opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.
11.3 Obsah a členění nabídky uchazeče
Zadavatel požaduje, aby v souladu s § 68 Zákona byly součástí nabídky tyto údaje a
prohlášení:
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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 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla uvozena „Krycím listem nabídky“ a „Čestným
prohlášením“ zpracovaným uchazečem podle vzorů uvedených v příloze 3 Zadávací
dokumentace. Případné nesplnění tohoto požadavku však nebude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek.
Pokud uchazeč nevyužije „Krycí list nabídky včetně prohlášení doporučeným
způsobem, vytvoří vlastní prohlášení tak, aby naplnil § 68 odst. 3 Zákona.
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v Krycím listu nabídky nebo v Čestném
prohlášení a údaji uvedenými v návrhu smlouvy platí údaje uvedené v návrhu
smlouvy.
Zadavatel požaduje, aby součástí smlouvy byla kopie pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Pro prokázání a splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň
pojištění ve výši 5 milionů Kč.
Zadavatel požaduje, aby pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky – návrhu
smlouvy použil uchazeč návrh smlouvy, která je součástí obchodních podmínek
v Příloze 4 Zadávací dokumentace. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své
identifikační údaje, nabídkovou cenu a doplní názvy a adresy skládek.
Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha:
o
příloha
o
příloha
o
příloha
o
příloha
dodavateli)

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

– Technická specifikace (příloha č. 1 zadávací dokumentace)
– Rozpis ceny plnění (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
- Pojistná smlouva dle bodu 11.3 Zadávací dokumentace
- Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona. (pokud je plněno více

Přílohu č. 1 k návrhu smlouvy vytvoří uchazeč z přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Přílohu č. 2 rozpis ceny plnění služeb vytvoří uchazeč z přílohy č. 5. zadávací
dokumentace.
Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či
jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za
uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc Zadavatel doporučuje doložit k návrhu
smlouvy uchazeče, není-li součástí Dokladů o kvalifikaci. Zadavatel doporučuje plnou
moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více
osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona.
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11.4 Podání nabídky
Nabídky se podávají v listinné podobě prostřednictvím kurýrní služby nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu: Město Šluknov, se
sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov, v zapečetěné obálce nadepsané „NEOTVÍRAT
- ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - „Zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu
ve městě Šluknov“
Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace,
končí
dne 20. 6. 2013 v 14.00 hodin.
Zadavatel nepřijme žádné obálky s nabídkami, které budou poškozeny tak, že se
z nich dá vyjmout některá jejich část.

12.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání
veřejných zakázek na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/) požadovat
po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené
ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického
nástroje
E-ZAK
pro
zadávání
veřejných
zakázek
na
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/)
dodatečné
informace,
a
to
nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné
informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla
Zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí
elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

13.

Ostatní podmínky zadávacího řízení

13.1 Dodatečné dodávky
V případě, že se v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné dodávky
nezahrnuté ve sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno
v souladu se Zákonem.
13.2 Vyloučení variantních řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.
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13.3 Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace
Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle předpokladů stanovených v zadávací
dokumentaci. Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace, budou ze zadávacího
řízení Zadavatelem vyloučeni. Zadavatel tyto skutečnosti vyloučeným uchazečům
bezodkladně písemně oznámí.
13.4 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek a
to na adrese Město Šluknov, se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov.
13.5 Popis posuzování a hodnocení nabídek
Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.
Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů, kteří prokázali splnění
kvalifikace, včetně seznamu nabídek.
Hodnotící komise posoudí nabídky 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, a dále
z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska,
Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení
důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.
Poté hodnotící komise provede vlastní hodnocení nabídek.
Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
podle § 78 odst. 1 písm. b) Zákona, která je tvořena součtem nacenění jednotlivých
položek v návrhu smlouvy o dílo a příslušných přílohách. Hodnotící komise hodnotí
nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena.

13.6 Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za
důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který
nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom
považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli
nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.
13.7 Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje od uchazečů o veřejnou zakázku úhradu nákladů za reprodukci
Zadávací dokumentace.
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13.8 Jistota
Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče jistotu.
14. Zadávací lhůta
(lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
V souladu s § 43 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou
uchazeči svými nabídkami vázáni).
Lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dní.
15. Opce
V souladu s § 99 Zákona si zadavatel vyhrazuje opční právo na doobjednání dalších
služeb, a to dle cen, které budou výsledkem zadávacího řízení. Opce se stanovuje ve
výši maximálně 10 procent z předpokládané ceny zakázky.
16. Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 Zákona a vyhlášky č.
232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny
b) v popisu předmětu veřejné zakázky
c) vzájemného vztahu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky,
která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších finančních
nákladů.

Nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným v § 1 vyhlášky.

Zadavatel v souvislosti s plněním veřejné zakázky nepředpokládá
rizika. I přesto stanovil technické kvalifikační předpoklady a smluvní
podmínky tak, aby byla chráněna jeho právní jistota a veřejný zájem.

Vymezení variant naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolení alternativy veřejné zakázky.

Není stanoveno.

Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná zakázky
plnění plánovaného cíle.

Cílem je zajištění kontinuální služby svozu a likvidace odpadu.
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Uvedení dalších informací odůvodňující účelnost
veřejní zakázky

Není požadováno

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2
vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb.

Požadavek nepřesahuje rozsah § 3 odst. 2. písm a) Vyhlášky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků či technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
popisu technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k
dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku
vydaného příslušným orgánem.

Není požadováno.
Není požadováno.

Není požadováno.

Není požadováno.
Není požadováno.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4
vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
splatnost faktur.
Není požadováno více než 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu
Nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty
způsobenou dodavatelem třetím.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Není požadováno.
požadavek bankovní záruky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Není stanovena.
záruční lhůtu.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Není stanovena vyšší.
smluvní pokutu za prodlení dodavatele.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
Není stanovena vyšší.
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou
faktur.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
Není požadováno.
podmínek.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky
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Technické podmínky jsou definovány formou
přehledu zařízení, které je nutné ke splnění veřejné
zakázky a ve stanovení svozových tras.

Zařízení, které je třeba ke splnění veřejné zakázky je standardní.
Rovněž svozové trasy jsou stanoveny osvědčeným způsobem

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší
nabídková cena.
Cílem zadávacího řízení je dosažení co nejvýhodnější ceny.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Odůvodnění

Hodnota
18.000.000,- Kč

Jelikož je vyžadována smlouva na dobu neurčitou, je předpokládaná
hodnota stanovena jako čtyřnásobek ceny ročního plnění na základě
smlouvy s vítězným dodavatelem.

Ve Šluknově dne 3. 5. 2013
Mgr. Eva Džumanová, starostka

Digitálně podepsal Mgr. Eva
Džumanová
Datum: 03.05.2013 10:27:09
+02:00
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