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1. ÚVOD
Tato Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení (dodavatelů) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“).

2.

ZADAVATEL

2.1 Základní údaje
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 ŠUMPERK
00303461
CZ00303461
Česká spořitelna, a. s., pobočka Šumperk
27-1905609309/0800
https://zakazky.sumperk.cz/

2.2 Statutární orgán zadavatele
Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Tomáš Spurný, starosta města, tel. 583 388 504. Osobou
oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, tel.
583 388 507.

2.3 Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Ing. Dana Krňávková,
vedoucí Odboru životního prostředí, tel. 583 388 324 e-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz nebo Mgr. Petra
Matušů, referent Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, tel. 583 388 264, e-mail:
petra.matusu@sumperk.cz.

3.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu,
využitím nebo odstraněním směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu,
stavebního odpadu, dřeva, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk,
v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), včetně dodání vhodných nádob, zajištění jejich
údržby a zajištění čistoty sběrných míst.
Rozsah výše uvedených služeb je podrobně popsán a vymezen v přílohách k této zadávací dokumentaci,
a to zejména v příloze č. 2 - Obchodní podmínky.
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Zadavatel upozorňuje, že v průběhu plnění veřejné zakázky může vyžadovat změnu typů svozových nádob,
změnu četnosti svozu dle okamžitých potřeb občanů a aktuální situace potřeb zadavatele. Množství
produkovaných odpadů je také proměnné a může se v průběhu plnění zakázky měnit dle okamžité situace,
potřeb občanů a dle opatření vydaných zadavatelem a jiných subjektů spolupodílejících se na organizování
systému nakládání s odpady u zadavatele.

3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV:
Služby související s likvidací odpadů a odpady
Sběr odpadu
Sběr odpadu z domácností
Odvoz odpadu
Likvidace odpadu z domácností
Likvidace azbestu
Likvidace biologického odpadu
Čištění popelnic

90500000-2
90511000-2
90511200-4
90512000-9
90513100-7
90650000-8
90524300-9
90918000-5

3.2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části. Všechny tyto části je možno realizovat
samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část, dvě či všechny tři části zakázky.

3.2.1

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „A“ (Směsný komunální odpad SKO)

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru,
svozu, využitím nebo odstraněním směsného a objemného komunálního odpadu a úklidu černých skládek.
Veškeré činnosti musí odpovídat požadavkům příslušných legislativních předpisů.
Směsný komunální odpad
•
•
•
•

Počet nádob, jejich velikost, typ, vlastnictví a četnost svozu nebo počet manipulací je uvedeno
v příloze č.3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulky A.2, A.3, A.4 a A.5).
Hmotnost směsného komunálního odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny
(tabulka A.1).
Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu probíhá 1x týdně, vybraná stanoviště 2x týdně.
Harmonogram svozu je uveden v příloze č. 6 – Harmonogram svozu (SKO).
Příloha č. 3 – kalkulace nabídkové ceny, podle které se stanoví nabídková cena, zahrnuje úkony,
které se mohou v průběhu celé zakázky vyskytnout, ale nejsou zadavatelem požadovány ihned na
začátku plnění – u těchto úkonů je uveden počet nádob nebo manipulací hodnotou 1.
Objemný komunální odpad

•
•
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Svoz objemného komunálního odpadu z veřejného prostranství bude realizován dle okamžitých
potřeb zadavatele. Kontejnery o velikosti 7 m3 až 16 m3 budou přistavovány na stanoviště na dobu
minimálně 22 hodin dle harmonogramu zadavatele.
Počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulka A.6).
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•

Hmotnost objemného odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulka A.7).
Ostatní služby

•

Úklid černých skládek – počet hodin a kilometrů je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové
ceny (tabulka A.8 a A.9).
Součinnost při údržbě kontejnerů – tato služba spočívá v tom, že je nutná občasná údržba
kontejnerů se spodním výsypem, pro tuto činnost je nutné vyjmout (nadzvednout) kontejner. Počet
manipulací, hodin a najetých kilometrů je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny
(tabulka A.10).
Využití služeb nakladače při nakládce kompostu – plánovaný počet nakládaných tun je uveden
v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulka A.11).

•

•

Podrobná specifikace k tabulkám v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny, List „A“ – SKO:
Cena za tunu směsného komunálního odpadu - odvoz a odstranění, zahrnuje tyto náklady a úkony
(Tabulka A.1):
• cena za odstranění 1 tuny směsného komunálního odpadu,
• cena za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu ze Šumperka do místa odstranění,
• hmotnost směsného odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
V případě změny poplatku podle zákona 541/2020, Sb., o odpadech, kdy objednatel využije svého práva
dle přechodného ustanovení § 157 tohoto zákona, musí dodavatel vystavit dodatek ke smlouvě, ve kterém
uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu a nově navržené plnění.
Cena za manipulace s nádobou dodavatele se spodním a horním výsypem včetně údržby nádoby, jejího
mytí a úklid sběrného místa (Tabulka A.2 a A.3):
• všechny manipulace za měsíc s nádobou s horním výsypem a manipulace s nádobou se spodním
výsypem a jejich přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• naložení odpadu,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním
a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu,
• pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby,
• pravidelné opravy,
• provádět údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou,
• celkovou desinfekci minimálně 1x ročně dle předběžné domluvy s objednatelem v průběhu
2. čtvrtletí,
• výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou),
• umístění nádoby je dle návrhu objednatele,
• počet nádob a manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.

Cena za manipulace se sběrnou nádobou objednatele se spodním a horním výsypem včetně úklidu
sběrného místa (Tabulka A.4 a A.5):
• všechny manipulace za měsíc s nádobou s horním výsypem a manipulace s nádobou se spodním
výsypem a jejich přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• naložení odpadu,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním
a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu,
• umístění je dle návrhu objednatele,
• počet nádob a manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
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Manipulace s VOK dodavatele a úklid sběrného místa (Tabulka A.6):
• přistavení na veřejné prostranství VOK, dle požadavku zadavatele,
• umístění VOK na veřejné prostranství na dobu dle charakteru plnění VOK a dle zadání objednatele,
• pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby,
• pravidelné opravy,
• údržba tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.

Cena za odvoz a odstranění objemného odpadu odebraného z veřejného prostranství (Tabulka A.7):
• cena za odstranění 1 tuny objemného komunálního odpadu,
• cena za odvoz 1 tuny objemného komunálního odpadu ze Šumperka do místa odstranění,
• hmotnost objemného komunálního odpadu z veřejného prostranství je uvedena v příloze č. 3 –
Kalkulace nabídkové ceny.
V případě změny poplatku podle zákona 541/2020, Sb., o odpadech, kdy objednatel využije svého práva
dle přechodného ustanovení § 157 tohoto zákona, musí dodavatel vystavit dodatek ke smlouvě, ve kterém
uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu a nově navržené plnění.

Ceny za úklid veřejného prostranství nebo úklid černé skládky v hodinové zúčtovací sazbě (Tabulka A.8):
• úklid veřejného prostranství zejména v okolí VOK ve vzdálenosti 4 m od VOK i pod nádobou, na
zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu,
• úklid černé skládky,
• naložení odpadu,
• počet hodin je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
Ceny za ujeté kilometry při úklidu znamenají zejména dopravení pracovníků a vozidla pro přepravu odpadu
k zabezpečení úklidu černé skládky v kilometrové sazbě (Tabulka A.9):
• vozidlo zabezpečující úklid a přepravu pracovníků pro úklid veřejného prostranství zejména v okolí
VOK je nasazováno dle potřeb objednatele a charakteru znečištění,
• svozové vozidlo pro velké znečištění na více místech,
• kontejnerové vozidlo pro lokální znečištění – větší černá skládka,
• dodávkové vozidlo pro operativní úklid malého množství zejména pro úklid veřejného prostranství
znečištěné nebezpečným odpadem.

Ceny za využití služeb nakladače, např. naložení kompostu (Tabulka A.10):
• naložení kompostu nebo odpadu,
• počet hodin je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
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3.2.2

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „B“ (Biologicky rozložitelný odpad BRO)
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

•
•
•
•

•
•

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním
sběru, svozu, zpracováním a využitím svezeného biologického odpadu. Veškeré činnosti musí
odpovídat požadavkům příslušných legislativních předpisů.
Svoz bioodpadu z nádob o objemu 240 l a 1 100 l je realizován u každé svážené nádoby s pomocí
čipu – RFID tag. Počet manipulací, typ nádoby a její vlastnictví je uvedeno v příloze č. 3 – Kalkulace
nabídkové ceny (tabulky B.2 a B.4).
Pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhá u 240 l nádob 1x týdně v období březen
až listopad a u 1 100 l nádob 1x týdně v období březen až listopad a 1x měsíčně v období prosinec
až únor. Harmonogram svozu je uveden v příloze č. 5 – Harmonogram svozu (BRO).
Svoz BRO z veřejného prostranství prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů zadavatele bude
realizován dle okamžitých potřeb zadavatele v období březen až listopad. Kontejnery o velikosti 16
m3 budou přistavovány na stanoviště na dobu 24 až 96 hodin dle harmonogramu objednatele.
Počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulka B.3 a B.5). V období
prosinec až únor objednatel požaduje uskladnění 12 kusů 16 m3 kontejnerů.
Hmotnost biologicky rozložitelného odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny
(tabulka B.1).
Příloha č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny, podle které se stanoví nabídková cena, zahrnuje úkony,
které se mohou v průběhu celé zakázky vyskytnout, ale nejsou zadavatelem požadovány ihned na
začátku plnění – u těchto úkonů je uveden počet manipulací hodnotou 1.

Podrobná specifikace k tabulkám v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny, List „B“ – BRO:
Cena za tunu biologicky rozložitelného odpadu - odvoz a zpracování, zahrnuje tyto náklady a úkony
(tabulka B.1):
• cena za zpracování a využití 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu,
• cena za odvoz 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu ze Šumperka do místa zpracování,
• hmotnost biologicky rozložitelného odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.

Cena za manipulaci s nádobou dodavatele s horním výsypem zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka B.2):
• přistavení nádoby,
• manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• naložení odpadu,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním
a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu,
• pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby,
• pravidelné opravy,
• údržba tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou,
• celkové mytí nádob zejména jejího vnitřního prostoru, a to je nutné realizovat v období od 1. 4. do
30. 6. každoročně,
• výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou),
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
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Manipulace s VOK dodavatele a úklid sběrného místa zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka B.3):
• přistavení VOK na veřejné prostranství, dle požadavku zadavatele,
• umístění VOK na veřejné prostranství na dobu 24 hodin až 96 hodin, dle charakteru plnění VOK,
• jedna manipulace znamená přistavení prázdného kontejneru a odvezení plného kontejneru včetně
všech úkonů s tím spojených,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m včetně plochy pod nádobou na zpevněné ploše zametením
a na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného,
• pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby,
• pravidelné opravy,
• údržba tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
Cena za manipulaci se sběrnou nádobou objednatele s horním výsypem zahrnuje tyto náklady a úkony
(tabulka B.4):
• přistavení nádoby,
• manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• naložení odpadu,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním
a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.
Manipulace s VOK objednatele a úklid sběrného místa zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka B.5):
• přistavení VOK na veřejné prostranství, dle požadavku zadavatele,
• umístění VOK na veřejné prostranství dle charakteru plnění VOK na dobu 24 – 96 hodin
• jedna manipulace znamená přistavení prázdného kontejneru a odvezení plného kontejneru včetně
všech úkonů s tím spojených a umístění na další dohodnuté místo,
• úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m včetně plochy pod nádobou na zpevněné ploše zametením
a na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu,
• naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny.

3.2.3

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „C“ (Sběrné dvory - SD)
SBĚRNÉ DVORY

Odvoz a odstranění objemného komunálního odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu, stavebního odpadu
s azbestem, dřeva, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrného dvora. Vývoz bude
prováděn na pokyn provozovatele sběrného dvora. Hmotnost odpadů a počet manipulací je uveden
v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny (tabulky C.1 – C.11).
Podrobná specifikace k tabulkám v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny, List „C“ – SD:
Cena za odvoz a odstranění odpadu Pneumatiky (ktg č. 16 01 03) odebraných na sběrném dvoře zahrnuje
tyto náklady a úkony (tabulka C.1):
•
•
•
•
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Cena za odvoz a odstranění stavebního odpadu Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a směsi nebo
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (ktg. č. 17 01
07) odebraného na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.2):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 17 01 07,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 17 01 07 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Dřevo (ktg. č. 17 02 01) odebraného na sběrném dvoře zahrnuje tyto
náklady a úkony (tabulka C.3):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 17 02 01,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 17 02 01 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Stavební materiál obsahujícího azbest (ktg. č. 17 06 05) odebraného
na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.4):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 17 06 05,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 17 06 05 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Oleje a tuky neuvedeného pod číslem 20 01 25 (ktg. č. 20 01 26)
odebraného na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.5):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 26,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 26 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
(ktg. č. 20 01 27) odebraného na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.6):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 27,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 27ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Nepoužitelná cytostatika (ktg. č. 20 01 31) odebraného na sběrném
dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.7):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 31,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 20 01 31 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za odvoz a odstranění odpadu Biologicky rozložitelný odpad (ktg. č. 20 02 01) odebraného na
sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.8):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 20 02 01,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 20 02 01 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
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Cena za odvoz a odstranění odpadu Objemný odpad (ktg. č. 20 03 07) odebraného na sběrném dvoře
zahrnuje tyto náklady a úkony (tabulka C.9):
• cena za odstranění 1 tuny odpadu ktg. č. 20 03 07,
• cena za odvoz 1 tuny odpadu ktg. č. 20 03 07 ze sběrného dvora do místa odstranění,
• hmotnost odpadu je uvedena v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
V případě změny poplatku podle zákona 541/2020, Sb., o odpadech, kdy objednatel využije svého práva
dle přechodného ustanovení § 157 tohoto zákona, musí dodavatel vystavit dodatek ke smlouvě, ve kterém
uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu a nově navržené plnění.
Cena za jednu manipulaci s kontejnerem dodavatele (tabulka C.10):
• veškerou manipulaci s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• jedna manipulace je výměna plného kontejneru za prázdný kontejner nebo odvezení plného
kontejneru a přivezení prázdného kontejneru včetně všech úkonů s tím spojených,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Cena za jednu manipulaci s kontejnerem objednatele (tabulka C.11):
• veškerou manipulaci s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
• jedna manipulace je výměna plného kontejneru za prázdný kontejner nebo odvezení plného,
• počet manipulací je uveden v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny,
• vyvážení odpadu ze sběrného dvora bude na pokyn provozovatele sběrného dvora.
Pronájem sběrných nádob na sběrný dvůr (tabulka C.12):
• přistavení VOK na sběrný dvůr je předpokládáno celoroční umístění kontejnerů. 1 kontejner 7 m3
na stavební odpad, 2 kontejnery na objemný odpad, 1 speciální kontejner na nebezpečné složky
komunálního odpadu, a 1 kontejner na pneumatiky.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky je nejvýše možná. Uvedené termíny zahájení plnění
a dokončení plnění jsou pouze předpokládané termíny stanovené zadavatelem s ohledem na průběh
zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů, které vyplývají z procesního
průběhu zadávacího řízení.

4.1 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín začátku plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

1. 7. 2022
smlouva se sjednává na dobu neurčitou

4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je Česká republika. Místy plnění pro sběr odpadu jsou katastrální území zadavatele:
k. ú Šumperk, k. ú, Dolní Temenice, k. ú. Horní Temenice.
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5. INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději
8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být doručena elektronicky přes
profil zadavatele nebo do datové schránky MěÚ Šumperk.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel doporučuje všem dodavatelům pravidelně sledovat profil zadavatele.

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Předpokladem účasti dodavatele v otevřeném nadlimitním řízení je splnění kvalifikace. Dodavatelé
prokazují splnění kvalifikace doklady dle § 73 odst. 1 až 3 zákona.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 230 zákona) mohou prokázat splnění
základní a profesní způsobilosti výpisem z tohoto seznamu ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Pokud dodavatel prostřednictvím jiné osoby prokazuje technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, doloží dodavatel písemný závazek, ve kterém je obsaženo, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen v takovém případě také doložit doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle
§ 77 odst. 1 jinou osobou, doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
a doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou, písemný závazek jiné osoby k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky – § 83 zákona.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 122 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikace, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.
Při nesplnění této povinnosti zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí dle § 122 odst. 7 zákona.
Všechna v zadávací dokumentaci požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem
dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen v nabídce.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
1) základní způsobilost
2) profesní způsobilost
3) technickou kvalifikaci
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6.1 Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona.
Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci dle § 75 zákona.

6.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku dle § 77 odst. 1 zákona nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil dle § 77 odst. 2 zákona doklad,
že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (Část „A“ a část „C“).
• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
• Provozování silniční a motorové dopravy - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, popř. oprávnění obdobného charakteru odpovídající
požadovanému předmětu veřejné zakázky.
• Provozování silniční a motorové dopravy - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, popř. oprávnění obdobného charakteru odpovídající
požadovanému předmětu veřejné zakázky.

6.3 Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b), c), d), i) a j) zákona.
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona doložením minimálně
3 významných obdobných služeb.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
Část „A“ – SKO:
• seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Ze seznamu musí být zřejmé poskytnutí minimálně:
o 1 služby, jejímž předmětem byl svoz komunálního odpadu v objemu nejméně 6 000 tun
ročně.
Předložení seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo,
o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
o čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
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Část „B“ – BRO:
• seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Ze seznamu musí být zřejmé poskytnutí minimálně:
o 1 služby, jejímž předmětem byl svoz biologicky rozložitelného odpadu v objemu nejméně
2 000 tun ročně.
Předložení seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo,
o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
o čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
Část „C“ – SD:
• seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Ze seznamu musí být zřejmé poskytnutí minimálně:
o 1 služby, jejímž předmětem byl svoz komunálního odpadu v objemu nejméně 3 000 tun
ročně.
Předložení seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo,
o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
o čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
Dodavatel doloží, že disponuje pro plnění veřejné zakázky minimálně:
Část „A“ – SKO:
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba malý hákový nosič kontejnerů do 7 t zdvihu - emisní limit
minimálně EURO IV:
6 m3 kontejner malý hák, vhoz popelnicová víka,
10 - 16 m3 kontejner malý hák.
• 1x Nákladní vozidlo s nástavbou ramenový řetězový nosič kontejnerů - emisní limit minimálně
EURO IV:
7 - 10m3 kontejner BIKRAN, vanový, řetězový nosič kontejnerů.
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba velký hákový nosič kontejnerů (s úpravou pro napojení kontejneru
s hydraulickou rukou) - emisní limit minimálně EURO IV:
polopodzemní, podzemní kontejnery + nadzemní nádoby SEMI “zvony“ (objem od 900 l do 5 000 l,
sypání u skla tzv. duální).
• 3x Nákladní vozidlo pro svoz pevného domovního odpadu – press (s vyklápěcím zařízením) - emisní
limit minimálně EURO IV:
Nádoby
60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1 100 l - horní výsyp.
• 1x Dodávkové vozidlo - emisní limit minimálně EURO IV.
• 15 ks Velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad.
Dodavatel doloží splnění tohoto předpokladu předložením kopií technických osvědčení vozidel.
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Část „B“ – BRO:
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba malý hákový nosič kontejnerů do 7 t zdvihu - emisní limit
minimálně EURO IV:
6 m3 kontejner malý hák, vhoz popelnicová víka,
10 - 16 m3 kontejner malý hák.
• 1x Nákladní vozidlo s nástavbou ramenový řetězový nosič kontejnerů - emisní limit minimálně
EURO IV:
7 - 10m3 kontejner BIKRAN, vanový, řetězový nosič kontejnerů.
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba velký hákový nosič kontejnerů - emisní limit minimálně EURO IV:
20 – 38m3 kontejnery.
• 3x Nákladní vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu – press (s vyklápěcím zařízením) emisní limit minimálně EURO IV:
nádoby 120 l, 240 l, 360 l, 1 100 l - horní výsyp,
• 1x Dodávkové vozidlo - emisní limit minimálně EURO IV.
Dodavatel doloží splnění tohoto předpokladu předložením kopií technických osvědčení vozidel.

Část „C“ – SD:
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba malý hákový nosič kontejnerů do 7 t zdvihu - emisní limit
minimálně EURO IV:
6 m3 kontejner malý hák, vhoz popelnicová víka,
10 - 16 m3 kontejner malý hák.
• 1x Nákladní vozidlo s nástavbou ramenový řetězový nosič kontejnerů - emisní limit minimálně
EURO IV:
7 - 10m3 kontejner BIKRAN, vanový, řetězový nosič kontejnerů.
• 1x Nákladní vozidlo – nástavba velký hákový nosič kontejnerů - emisní limit minimálně EURO IV:
20 – 38m3 kontejnery.
• 1x Dodávkové vozidlo - emisní limit minimálně EURO IV.
• 4 ks Velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad.
Dodavatel doloží splnění tohoto předpokladu předložením kopií technických osvědčení vozidel.

6.4 Ekonomická kvalifikace
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat dosažený dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. svoz komunálního odpadu, zjištěný podle § 1 odst. 2 písm. e)
a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dosažený
v posledních třech účetních obdobích činil částku 25 mil. Kč v součtu na část A) veřejné zakázky, činil
částku 6 mil. Kč v součtu na část B) veřejné zakázky a činil částku 9 mil. Kč v součtu na část C) veřejné
zakázky.
Dodavatel doloží účetními závěrkami.
Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od
zahájení příslušné činnosti.
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6.5 Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 122
zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně
oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
7.1 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém
Zadavatel požaduje, aby rozhodující část zakázky (svoz a třídění komunálního odpadu) byla realizována
dodavatelem.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky (v %), které má v úmyslu
zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého
poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací dokumentace –
Poddodavatelé, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením věcné části plnění poskytované
poddodavatelem včetně souhlasného prohlášení poddodavatele.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli),
doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
8.1 Výše jistoty
Zadavatel dle § 41 odst. 2 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání
nabídek jistotu:
•
•
•

ve výši
ve výši
ve výši

150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých)
40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých)
50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých)

na část A) veřejné zakázky,
na část B) veřejné zakázky,
na část C) veřejné zakázky.

8.2 Způsob poskytnutí jistoty
Jistota může být poskytnuta formou složení peněžní částky na účet zadavatele (6015-1905609309/0800),
formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být
připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek dle bodu 12.1 zadávací
dokumentace. Jistota může být účastníkem poskytnuta také formou dle § 41 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
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8.3 Prokazování poskytnutí jistoty
Sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu. Do účelu platby účastník uvede
specifický symbol:
1951 a jako variabilní symbol své IČ, k části A) veřejné zakázky,
1952 a jako variabilní symbol své IČ, k části B) veřejné zakázky,
1953 a jako variabilní symbol své IČ, k části C) veřejné zakázky.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, předloží účastník zadávacího řízení originál záruční
listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, předloží účastník zadávacího řízení písemné prohlášení
pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, její platnost musí trvat po celou dobu
trvání zadávací lhůty. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu.
Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí dle § 41 zákona. Dodavatel do nabídky uvede
bankovní spojení a číslo účtu, na které má být jistota formou peněžní
částky vrácena, tato informace bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za 48 měsíců trvání smlouvy jako cenu nejvýše přípustnou.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s dobou plnění od 1. 7. 2022 s výpovědní dobou 12 měsíců,
která počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po prokazatelném doručení druhé smluvní straně.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací na základě ocenění jednotlivých
položek poskytované služby předmětu plnění podle přílohy č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny dle jednotlivých
položek bez DPH, která je přílohou této zadávací dokumentace, která bude podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele a bude nedílnou součástí návrhu smluvního vztahu.
Nabídková cena bude zahrnovat:
• veškeré poplatky, včetně poplatků za skládky a další náklady související s realizací služby, kupní
cenu či cenu nájmu dodávek, strojů a zařízení a nemovitostí, včetně provozoven (i skládek), které
je dodavatel povinen k provedení služeb dle smlouvy opatřit, náklady na skládku a odvoz
odpadového materiálu, zábor veřejného prostranství, náklady na spotřebovaná média (nafta,
el. energie, voda, atd.), režie, případně další související náklady.
Objednatel připouští změnu ceny nejdříve po uplynutí prvních 48 měsíců trvání smlouvy a následně vždy po
uplynutí kalendářního roku, a to na žádost dodavatele, kdy lze jednat o úpravě jednotkových cen, pokud
dojde k navýšení míry inflace za uplynulý rok trvání smlouvy o více jak 2 % nad úroveň předcházejícího
kalendářního roku podle oficiálních údajů ČSÚ. Požadavek na úpravu ceny musí předložit zhotovitel
objednateli do 31. 1. Úprava ceny je možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatku ke
smlouvě a nelze ji proto uplatnit automaticky.
Cenu dodavatel uvede úplnou tak, že k uvedeným jednotkovým cenám nebudou dodatečně připočítávány
žádné další náklady, (např. další náklady na dopravu, případné skládkování, poplatky apod.) s výjimkou
případů, kdy dojde ke změně právních předpisů souvisejících s plněním této veřejné zakázky (např. změna
zákona o odpadech). V takovém případě by dodavatel musel předložit podrobnou kalkulaci, tuto projednat
a odsouhlasit s objednatelem a prokázat, že se jedná pouze o zvýšené náklady vzniklé dopadem těchto
změn. V případě změny zákonného poplatku, musí dodavatel vystavit dodatek ke smlouvě, ve kterém uvede
původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění.
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Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
za 48 měsíců.
Za správnost určení DPH má odpovědnost dodavatel.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO
10.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě Obchodních podmínek (Příloha č. 2),
které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

10.1.1 Pojištění předmětu veřejné zakázky
Účastník do nabídky doloží čestné prohlášení, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána, jako
nejvhodnější doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 35 mil. Kč. Vybraný
dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo doložit zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovídající
pojistné částce minimálně 35 mil. Kč.
V případě konce platnosti smlouvy před předpokládaným začátkem plnění veřejné zakázky, doloží
dodavatel čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, že tato
pojistná smlouva bude obnovena a platná v požadovaném objemu a rozsahu po dobu plnění veřejné
zakázky.

10.2 Platební podmínky
Zálohy:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Způsob vystavení daňového dokladu:
Ceny služeb bude zhotovitel fakturovat objednateli jedenkrát měsíčně, vždy do 15. dne měsíce
následujícího, a to výlučně za práce a výkony skutečně provedené a objednavatelem písemně protokolárně
odsouhlasené.
Splatnost daňových dokladů:
Splatnost faktur bude stanovena vždy do 21 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem objednateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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10.3 Sankční podmínky
Uchazeč ve své nabídce a v návrhu smlouvy uvede zejména:
Smluvní pokutu za nedodržení lhůty nástupu pro zahájení odstraňování zjištěných vad poskytnuté služby za
každou i započatou hodinu prodlení dle smlouvy ve výši 1 000 Kč. Tímto ustanovením o smluvní pokutě
není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která jemu vznikne prodlením dodavatele.
Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře dodavatele.
Smluvní pokutu umístí-li sběrné nádoby nebo jiné sběrné prostředky v rozporu se způsobem dohodnutým
s objednatelem nebo je neudržuje způsobem sjednaným, ve výši 1 000 Kč za každé sběrné místo. Tímto
ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která jemu
vznikne prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře dodavatele.
Smluvní pokutu neodstraní-li znečištění sběrného místa v den svozu, ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý
případ. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody,
která jemu vznikne prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od
doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému
dokladu – faktuře dodavatele
Smluvní pokutu v případě prodlení s poskytnutím informací dle ustanovení obchodních podmínek delším
než 20 dní se sjednává pokuta ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která jemu vznikne prodlením
dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře
dodavatele.
Smluvní pokutu v případě prodlení s poskytnutím informací dle ustanovení obchodních podmínek delším
než 20 dní se sjednává pokuta ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení při svozu bioodpadu.
Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
Dodavatel je povinen k plnění služeb v případě mimořádných událostí nastoupit ve lhůtě uvedené
v nabídce, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky objednatele (postačí telefonická výzva
doplněna elektronickou objednávkou nebo faxem). Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn
požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty, uvedené v nabídce, respektive ve smlouvě, a to
za každou hodinu prodlení.
Dodavatel je povinen ve lhůtě, uvedené v nabídce, na výzvu objednatele (postačí telefonická výzva
doplněna elektronickou výzvou nebo faxem) odstranit zjištěné vady poskytované služby dle požadavku
objednatele. Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení
smluvní pokuty.
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené služby na základě doručené faktury dle
smlouvy může dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného dodavatelem.
Objednatel není v prodlení s placením ceny dle smlouvy, jestliže odmítne úhradu faktury z důvodu, že
účtovaná služba má vady nebo faktura obsahuje chybné údaje a přílohy. V tomto případě objednatel
zaplatí fakturu do 14 dnů od prokazatelného odstranění vad služby nebo od obdržení faktury bezchybné,
nově vystavené dodavatelem.
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11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
•

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě přes certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK
dostupný na URL adrese: https://zakazky.sumperk.cz/XXX.

•

Nabídka v elektronické podobě nemá stanovenou velikost, z čehož maximální velikost jednoho
souboru je 25 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

•

Na adrese https://zakazky.sumperk.cz/ je dostupný podrobný návod (uživatelská příručka) na
ovládání systému E-ZAK a kontakty na uživatelskou podporu. Účastník musí být pro možnost
podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji zadavatele a mít elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

•

Nabídky se podávají v českém jazyce.

•

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

•

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel
podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou; v případě
potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu.
Dodavatel je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném rozsahu
seznámil se zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení
nebo technické nejasnosti a že se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji. Dále bude
formou čestného prohlášení dodavatelem uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady
dodavatele nezbytné k realizaci veřejné zakázky, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu
plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů
kursových rozdílů, odlišného personálního zabezpečení zakázky, apod. s výjimkou případů
stanovených v obchodních podmínkách.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníků zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje E-ZAK po nahrání veškerých
příloh).

•
•

•

Náležitosti nabídky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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krycí list nabídky,
čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a nabídkové ceně,
seznam prací poddodavatelů vč. souhlasného prohlášení poddodavatelů,
prokázání základní způsobilosti,
prokázání profesní způsobilosti,
prokázání technické kvalifikace,
prohlášení o době platnosti nabídky,
podepsané obchodní podmínky,
vyplněná kalkulace nabídkové ceny (Příloha č. 3 ZD).
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12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky budou podány elektronicky přes certifikovaný nástroj E-ZAK.

12.1 Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 10. 2021 v 11:00 hodin. Nabídky se podávají pouze elektronicky
přes certifikovaný nástroj E-ZAK a to výhradně přes profil zadavatele na adrese:
https://zakazky.sumperk.cz/vz00001058

12.2 Zadávací lhůta
Doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni dle § 40 zákona je stanovena do 31. 12. 2021.
Účastník doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, z něhož vyplývá,
že je účastník vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Kdykoliv během této lhůty odešle zadavatel oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona.

13. MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek
a je neveřejné.

14. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců.
Každá část bude hodnocena samostatně. Na každou část může být vybrán jiný dodavatel.
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PŘÍLOHY
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Krycí list nabídky
Obchodní podmínky
Kalkulace nabídkové ceny
Poddodavatelé
Harmonogram svozu (BRO)
Harmonogram svozu (SKO)

V Šumperku dne 27.7. 2021

………………………………………….
Ing. Jakub JIRGL
2. místostarosta města Šumperka
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