Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky malého
rozsahu
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 14 odst. 1
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Zástupce zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Obec Obory
Václav Lundák – starosta obce
Obory 68, 263 01 Dobříš
00242926
Václav Lundák - starosta obce
724 188 039
ou.obory@seznam.cz

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
Název veřejné zakázky:

Svoz komunálního a tříděného odpadu – Obec Obory

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby

Předmět plnění:

Svoz TKO a tříděného odpadu v roce 2017 – 2020 včetně sběru a
uložení na skládce nebo jiného způsobu likvidace v rozsahu a
souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy

Místo plnění zakázky:

Obec Obory

Předpokládaná frekvence vyvážení:
SKO – týdenní, čtrnáctidenní, měsíční
separovaný odpad – na zavolání, dle potřeby
velkoobjemový odpad – cca 2x do roka na vyžádání
nebezpečný odpad – 2x do roka na vyžádání
Počet a druhy kontejnerů na tříděný odpad:
Plast – spodní výsyp – (velký zvon) nad 1,5 m3
Papír – spodní výsyp – (velký zvon) nad 1,5 m3

3 ks
1 ks

Sklo bílé – spodní výsyp (malý zvon) do 1,5 m3
Sklo barevné – spodní výsyp – (malý zvon) do 1,5 m3
Tetrapack – spodní výsyp – (malý zvon) do 1,5 m3

3ks
3 ks
1 ks

Předpokládané množství směsného komunálního odpadu:
cca 100 tun/rok – odhad dle výkazů za poslední 3 roky

Předpokládané množství tříděného odpadu:
cca 9 tun/rok – odhad dle výkazů za poslední 3 roky
Frekvence vyvážení u SKO: 1x týdně
Frekvence vyvážení u tříděného odpadu: na výzvu – svoz bude uskutečněn do 3 pracovních
dnů od vyzvání.
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Celková hodnota zakázky - není stanovena. Tato cena se odvíjí od četnosti vývozu všech
druhů odpadu s tím, že je známa pouze četnost vývozu SKO – 52 x ročně, tříděný odpad,
nebezpečný a velkoobjemový odpad bude vyvážen na výzvu, v zadání je uvedeno průměrné
roční množství odpadu, které se však v následujících letech může lišit.
4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Do 31. října 2016 do 13.00 hodin na Obecní úřad v Oborách, Obory 68, 26301 Dobříš.
Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena do 10.11. 2016.
5. Místo plnění zakázky
Obec Obory
6. Podmínky vydávání zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace je přístupná na www.obecobory.cz (profil zadavatele), popř. je
možno si ji vyžádat na OÚ Obory, Obory 68, 263 01 Dobříš.
7. Předpokládaný termín zahájení plnění a doba trvání
Zahájení 1. leden 2017, doba trvání plnění – minimálně 4 roky.
8. Prokázání kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů. Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží:
a) základní kvalifikační předpoklady
b) profesní kvalifikační předpoklady
c) technické kvalifikační předpoklady
Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná
prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech. Tyto dokumenty budou podepsány fyzickou
osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat
(např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky). Doklady
prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů je možné předložit
v kopii. Zadavatel nepřipouští splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:
- není v likvidaci
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením vyplněné
přílohy č. 2 – Čestné prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace.
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:
- výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění, či licenci.
Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:
- seznam 3 služeb obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let,
v minimální výši 100.000,- Kč za rok bez DPH za jednu zakázku. Seznam služeb bude
předložen ve formě čestného prohlášení. Tato osvědčení budou zahrnovat cenu, dobu, místo
plnění, kontaktní osobu objednatele.

9. Obsah nabídky
Krycí list
Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky. Na krycím listu
budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje
zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací
dokumentace, čestné prohlášení, že se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi
zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez
výhrad přijímá, neshledává důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku
zpracoval zcela v souladu s těmito podmínkami a že toto prohlášení činí na základě své jasné,
srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích
z uvedení nepravdivých údajů, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat
obsahující identifikační údaje uchazeče.
Návrh smlouvy
Každý uchazeč předloží svůj návrh smlouvy o dílo (podepsaný oprávněnou osobou za
uchazeče jednat), ve smlouvě bude ustanovení o souhlasu dodavatele se zveřejněním
smlouvy včetně případných dodatků.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
Položkový rozpočet (podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat)
Kontaktní osoby
10. Způsob zpracování nabídky
Nabídku je nutné podat v písemné formě v originále – v českém jazyce, v zapečetěné obálce
opatřené identifikačními údaji uchazeče a viditelně označené nápisem:

„Nabídka – Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu – Obory“.
Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně.
11. Hodnocení nabídek bude podle jednoho hodnotícího kritéria a tím je:
nabídková cena
rychlost vývozu po nahlášení plných zvonů
komplexnost služeb spojených s likvidací TKO
12. Ostatní podmínky
Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo
dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.
- Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.
- Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou předpokládanou nabídkou (tj. doba platnosti
nabídky) je zadavatelem stanovena v délce 90 dní.
- Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a
to na e-mailovou adresu: ou.obory@seznam.cz Uchazeč může zažádat o dodatečné
informace nejpozději 7 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek. Dodatečné
informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 3 dnů e-mailem všem
uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
- Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
- zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu
- vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a
požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění
- nevybrat žádnou z podaných nabídek
- zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení dodavatelé v pořadí
1 – 3 nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni
- vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám
- zažádat uchazeče o doplnění kvalifikačních předpokladů
- jednat o návrhu smlouvy předloženém uchazečem a požadovat doplnění nebo změny ve
znění smlouvy.
13. Přílohy k zadávací dokumentaci
- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
- příloha č. 3 - podrobný popis služeb – položkový rozpočet

V Oborách dne 14. 10. 2016

Václav Lundák – starosta obce

