Výzva
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyhotovená v souladu s Přílohou č. 6 písm. a) k cit. zákonu
Veřejná zakázka na služby:

Likvidace bioodpadu města Šternberka
1. Zadavatel
Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Právní forma: 801 Obec
Zastoupené Ing. Stanislavem Orságem – starostou města
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk
Elektronický nástroj zadavatele: https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: osobou oprávněnou činit právní úkony související
s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Stanislav Orság,
starosta města.

2. Smluvní zástupce zadavatele
ZVZ Konzult s.r.o.
Ing. Šárka Goldmannová, jednatel
Přerov – Přerov I-Město, Příční 861/4, PSČ 750 02
tel., mobil: 581 210 665, 602 754 288
e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz

3. Přístup k zadávací dokumentaci
Podle § 53 odst. 3 ve spojení s ust. § 96 odst. 1 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci na
profilu zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk.
V souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že zpracovatelem této Výzvy je osoba zastupující
zadavatele – společnost ZVZ Konzult s.r.o.
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4. Předmět zakázky
Předmět zakázky: služby
Popis předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále
jen BRKO) vzniklého údržbou veřejné zeleně na území města Šternberka (včetně jeho místních částí),
bioodpadu dodaného společností svážející BRKO od občanů města Šternberka a jeho místních částí, i
individuálně dovezeného bioodpadu občany města Šternberka a jeho místních částí. Svozovým místem
je areál společnosti Marius Pedersen a.s., Uničovská 64, Šternberk.

5. Lhůta pro podání nabídek
V souladu s ust. § 54 odst. 1 zákona při současném dodržení zásady přiměřenosti podle § 6 odst. 1
zákona stanovil zadavatel lhůtu pro podání nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději dne 29. 3. 2021 do 10.00 hod.

6. Způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE na odkaze veřejné zakázky https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk.
Pro bezproblémové používaní systému JOSEPHINE je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z
webových prohlížečů Mozilla Firefox 13.0 a vyšší, Google Chrome nebo Internet Explorer verze 11.0
a vyšší. Dále je nutné mít nainstalovanou komponentu I.CA PKIServiceHost a příslušné doplňky pro
webové prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox. Detailní informace jsou uvedeny na stránce
supportu nebo přímo na odkazu https://josephine.proebiz.com/cs/support.
Do systému JOSEPHINE se oprávněná osoba účastníka registruje vyplněním registračního formuláře
na doméně https://josephine.proebiz.com, přičemž dále postupuje způsobem uvedeným ve formuláři.
Zadavatel upozorňuje, že registrace oprávněné osoby a její následné ověření je jednorázovým úkonem
a je v zájmu účastníka tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před provedením jakýchkoliv úkonů
v systému JOSEPHINE. Účastník bere na vědomí, že ověření oprávněné osoby si může vyžádat trvání
po dobu až tří pracovních dnů.
Technické požadavky na elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 2 Svazku 1 – Požadavky na elektronickou komunikaci.
V souladu s ust. § 40 zákona zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 3 měsíců. Účastník zadávacího
řízení nesmí v této lhůtě ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí
zadavatel uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona, pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní nepřihlíží.
Zadavatel doporučuje podání nabídky v následující struktuře:
1.
2.
3.
4.
5.

krycí list nabídky;
doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona;
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona;
doklady prokazující splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona;
návrh smlouvy o dílo.
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Podává-li více dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné
nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat. Odeslání a doručení písemnosti tomuto účastníkovi
společné nabídky se považuje za odeslání a doručení každému účastníkovi společné nabídky.
Zadavatel v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost společně a nerozdílně. Dodavatelé
podávající společnou nabídku předloží v nabídce čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku.

7. Jazyk nabídky: český
8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení v souladu s § 73 zákona.
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní podmínky základní způsobilosti podle § 74 zákona,
b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona a
c) splní kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) a j) zákona.
Blíže uvedeno ve Svazku 1 Podmínky kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky, který tvoří
nedílnou přílohu této výzvy.

9. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové
ceny.
Předmětem hodnocení je cena za likvidaci jedné tuny BRKO v Kč bez DPH.
Nabídky jednotlivých účastníků zadávacího řízení budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové
ceny v Kč bez DPH od nejnižší nabídkové ceny za likvidaci jedné tuny BRKO bez DPH po nejvyšší
nabídkovou cenu za likvidaci jedné tuny BRKO bez DPH.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za
likvidaci jedné tuny BRKO v Kč bez DPH.

10. Další podmínky a práva zadavatele
V souladu s § 53 odst. 5 zákona zadavatel uveřejní oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele; v tomto případě se oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 10. 3. 2021 uveřejněním zadávací dokumentace na
profilu zadavatele.
Ve Šternberku dne
...............................................................................................
Ing. Stanislav Orság
starosta
Příloha
Svazek 1 – Podmínky kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky
Svazek 2 - Obchodní podmínky
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