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OBEC DOUBRAVA

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce Doubrava

Článek 1
Základní údaje o zadavateli a pověřené osobě

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava
Zastoupený: Mgr. Bc. Pavlem Krskem, starostou
IČO: 005 62 424
Kontaktní osoba: Jiří Sznapka, referent majetkové správy
Telefon, e-mail: +420 596 512 953, sznapka@doubrava.cz

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková
Telefon, e-mail: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Článek 2
Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností 
souvisejících se sběrem, svozem a s využíváním nebo zneškodňováním sebraného tříděného a 
komunálního odpad, a to podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, 
nabídkového rozpočtu a zejména smlouvy, která tvoří rovněž nedílnou součást těchto zadávacích 
podmínek.

2. Jedná se o klasický systém činnosti svozové firmy, která zabezpečuje veškeré činnosti související se 
sběrem, svozem a s využíváním nebo zneškodňováním sebraného komunálního odpadu, který bude na 
základě smluvních vztahů napojen do systému sběru komunálního odpadu. Veškeré činnosti musí 
odpovídat požadavkům příslušných legislativních předpisů, zejména pak zákonu o odpadech. Rozsah 
plnění a četnost svozových intervalů jsou dále vymezeny v příloze č. 2 (smlouva o dílo) a příloze č. 3 
(nabídkový rozpočet).

3. Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Článek 3
Místo a doba plnění

Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Článek 4
Způsob výběru nejvhodnější nabídky, hodnotící kritéria

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena 
včetně DPH. 

2. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele ke 
zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou. Písemná výzva bude obsahovat 
seznam těch položek, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru zadavatele podstatné nebo důvody, 
proč zadavatel považuje nabídkovou cenu dodavatele za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné 
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena 
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zdůvodněna objektivními příčinami, a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, 
které má (nebo bude mít) dodavatel k dispozici.

3. Lhůta pro doručení případného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být doručena pověřené 
osobě nejpozději do tří pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni 
převzetí písemné výzvy. 

4. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů, s nimiž 
bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů na prvních třech 
místech losování. Losování se uskuteční za účasti dotčených dodavatelů, členů hodnotící komise, pokud je 
stanovena, zástupce zadavatele a notáře, který průběh losování osvědčí notářským zápisem. Notářský 
zápis bude tvořit nedílnou součást Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Termín losování bude 
dodavatelům oznámen v dostatečném časovém předstihu tak, tak, aby se dotčení uchazeči mohli losování 
zúčastnit, nejméně však čtyři pracovní dny před uskutečněním vlastního losování. 

Článek 5
Kvalifikační předpoklady

Dodavatel musí ve své nabídce předložit:

1. čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle vzoru, který tvoří 
Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je 
oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti 
na základě plné moci apod.)

2. oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

3. výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky ve fotokopii, pokud 
je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku

4. seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech, kde budou uvedeny tři služby
obdobného charakteru, a to ve finančním objemu minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH, a to pro každou službu 
samostatně. Seznam významných služeb obdobného charakteru předloží dodavatel formou čestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (vzor je součástí Přílohy 
č. 1).

Článek 6
Požadavky zadavatele na obsah nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

Součástí nabídky dodavatele musí být listiny a doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v čl. 5
těchto zadávacích podmínek a dále informace a doklady vyjmenované dále v tomto článku zadávacích 
podmínek. V případě, že dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady prokazující 
splnění kvalifikace, bude takovou skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné 
zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a hodnocena. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo 
předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou 
prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 
si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele 
poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy 
k poskytnutí součinnosti.

Dodavatel musí ve své nabídce kromě dokladů prokazující splnění kvalifikace předložit rovněž:

1. návrh smlouvy o dílo dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí 
být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Upozornění zadavatele ke 
smlouvě: do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze své identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně
v požadovaném členění, tzn., cena bez DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo 
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změny zadavatel nepřipouští. Zadavatel si vyhrazuje právo text smlouvy po dohodě s vybraným 
dodavatelem upřesnit a doplnit v těch částech, které nevedou ke změně zadávacích podmínek.

2. nabídkový rozpočet dle v přílohy č. 3 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel je povinen ocenit všechny 
požadované služby (položky) uvedené v nabídkovém rozpočtu. Žádná z těchto položek nesmí být oceněna 
0,-- Kč. Nabídková cena za svoz komunálního odpadu a ostatního odpadu bude při vlastním plnění 
účtována podle skutečnosti. 

Článek 7
Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit nejpozději do 26. 9. 2016 do 9:00 hodin na adresu zadavatele, a to 
buď osobně v pracovních dnech od 8:00 hodin do 13:00 hodin (v pátek do 13:00 hodin), nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravcem zásilek. V den stanovený pro doručení 
nabídek musí být nabídka doručena do stanovené hodiny. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně 
dodavatel. V případě, že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka
otevřena ani zařazena mezi posuzované a hodnocené nabídky. O této skutečnosti bude dodavatel
zadavatelem písemně informován. Otevírání obálek je neveřejné.

2. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené a neporušené obálce. Obálka bude označena textem Svoz 
komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce Doubrava – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT a dále identifikačními 
údaji dodavatele. Dodavatel předloží svou nabídku v jednom originále s tím. Současně bude přiložena i 
elektronická verze nabídky, zejména smlouva na CD/DVD (.doc, .xdoc).

Článek 8
Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i této veřejné zakázky. Pokud 
tohoto práva využije, bude postupovat v souladu s § 6 zákona.

3. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům 
nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy 
zadavatel zadávací řízení zruší.

4. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu rozhodne 
nejpozději do 30 dní (zadávací lhůta), když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení 
nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni. Běh této lhůty končí 
dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele.

5. V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen uzavřít 
smlouvu se zadavatelem nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí zadavatele. V případě, že 
odmítne vybraný dodavatel se zadavatelem uzavřít smlouvu, má zadavatel právo uzavřít smlouvu 
s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít 
smlouvu dodavatel umístěný jako druhý v pořadí.

6. Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou 
zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo písemně oznámit dodavateli své rozhodnutí o vyloučení dodavatele a své 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se 
rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rovněž si vyhrazuje právo 
na profilu zadavatele uveřejňovat dodatečné informace a jiná sdělení týkající se předmětné veřejné 
zakázky. 

8. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek: čestné prohlášení dodavatele (příloha č.
1 ), smlouva o dílo (příloha č. 2) a nabídkový rozpočet (příloha č. 3).

zadávací podmínky jsou v souladu se směrnicí obce Doubrava č. 117/2016 účinnou od 10. 3. 2016
za správnost: Jana Šenková, pověřená osoba zadavatele




