Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu
"Poradenská a administrativní činnost při změně strategie
odpadového hospodářství obce Hovorčovice"
Zakázka je zadávána dle §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zakázka malého
rozsahu. V souladu s §31 zákona se nejedná o zadávací řízení dle zákona.
1. Zadavatel :
Obec Hovorčovice
Adresa:
Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice
IČ:
00240214
Zastoupený:
Jiří Novák – starosta obce
Tel.:
283 933 123
e-mail:
ou@hovorcovice.cz

2. Název zakázky :
„Poradenská

a administrativní činnost při
odpadového hospodářství obce Hovorčovice“

změně

strategie

3. Druh zakázky :
Veřejná zakázka na služby.
4. Druh výběrového řízení :
Zakázka malého rozsahu. Řízení mimo režim zákona.
5. Předmět zakázky:
Obec Hovorčovice se v rámci řešení aktuálních změn v legislativě týkající se
odpadového hospodářství, zejména zákona o odpadech, rozhodla pro komplexní
přehodnocení své strategie v této záležitosti.
Na základě tohoto bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto vypsat poptávkové řízení
na dodavatele „Poradenská a administrativní činnost při změně strategie
odpadového hospodářství obce Hovorčovice“.
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování analýzy současného stavu
odpadového hospodářství obce, zpracování návrhů změn v tomto hospodářství
(optimalizace, návrh opatření), včetně zajištění administrace zadávacího řízení
na společnost zajišťující svoz a likvidaci komunálního odpadu obce.
strana 1 (celkem 5)

Vybraný dodavatel uvedených služeb v předmětu zakázky zajistí:
 Zpracování analýzy současného odpadového hospodářství obce.
 Návrh strategie a optimalizace odpadového hospodářství obce.
 Návrh optimalizace způsobu svozu komunálních odpadů obce od občanů.
 Návrh úpravy OZV obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
 Příprava a provedení (administrace) zadávacího řízení na společnost
zajišťující svoz a likvidaci komunálního odpadu obce.
Upozornění: zadavatel předpokládá celkové náklady na realizaci díla vybraným
uchazečem ve výši 200 tisíc Kč s DPH.
Dodržení uvedeného nákladového rámce bude po vybraném uchazeči požadováno
při jednání o smlouvě k dodávce dle této výzvy v rámci jednání o smlouvě.
V rámci předmětu zakázky bude požadováno předložit :
A. Cenovou nabídku dodávky ve struktuře :
 Celková cena díla v rozsahu specifikovaném výše a to bez DPH a
samostatně s DPH. Neplátce DPH tento údaj uvede.
 Jednotková cena za dílčí plnění v rozsahu specifikovaném výše a to
bez DPH a samostatně s DPH. Neplátce DPH tento údaj uvede.
B. Kvalifikační kriteria v rozsahu dle části 13.
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky
S vybraným uchazečem bude jednáno o smlouvě tak, aby mohla být schválena
zastupitelstvem obce dne 29.4.2021.
Předpokládaný termín zahájení zakázky je 05/2021. Zakázka bude plněna dle
finančních dispozic obce.
Předpokládané dílčí termíny:
 Zpracování analýzy současného odpadového hospodářství obce do
30.6.2021
 Návrh strategie a optimalizace odpadového hospodářství obce do 30.6.2021.
 Návrh optimalizace způsobu svozu komunálních odpadů obce od občanů do
30.6.2021.
 Návrh úpravy OZV obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství do 31.10.2021.
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Příprava a provedení (administrace) zadávacího řízení na společnost
zajišťující svoz a likvidaci komunálního odpadu obce. Ukončení zadávacího
řízení do 30.9.2021.

Místo plnění: Hovorčovice.
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští variantní
řešení nabídky.
Uchazeč podá nabídku písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje
nabídku podat kromě povinného 1 originálu i v elektronické kopii na CD/DVD.
Nabídka bude uzavřena a označena nápisem „Poradenská a administrativní
činnost při změně strategie odpadového hospodářství obce Hovorčovice“.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném níže, nebudou
zadavatelem hodnoceny.
8. Požadavek na způsob zpracování cenové nabídky
Zadavatel uvádí očekávanou cenu zakázky s DPH:
do 200.000,- Kč
Nabídková cena bude stanovena v CZK jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu
plnění zakázky. Cenu lze navýšit jen v případě, že nastanou okolnosti předpokládané
ve smlouvě.
Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového
rozpočtu včetně rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH,
DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH.
9. Hodnotící kritéria
Nabídky bude hodnocena následovně:
Bude posuzována celková nabídková cena včetně DPH.
Jako nejvhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou.

10. Lhůta pro podání nabídky
Dne 24. dubna 2021 do 12:00 hodin v místě podání nabídky.
11. Místo pro podání nabídky
Nabídky budou podány na adresu sídla zadavatele. Zadavatel nedisponuje
elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Pro
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splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den
předání nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném
poštovním úřadě. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
Adresa a sídlo zadavatele :
Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice.
Nabídky je možno doručit :
a) poštou na adresu sídla zadavatele,
b) osobně na adresu sídla zadavatele v těchto hodinách :
v pondělí a středu v 8,00 - 11,30 hod. a 12,30 - 17,00 hod.,
v úterý a čtvrtek v 8,00 - 11,30 hod. A 12,30 - 16,00 hod.,
v pátek v 8,00 - 11,30 hod.
12. Vysvětlení zadávací dokumentace
Případné dotazy k zadávací dokumentaci lze podávat na adresu zadavatele, na
kontakt uvedený výše. Dotazy je nutno podat pouze písemně (vč. elektronického
podání), nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být zpracována v souladu se všemi
informacemi, které zadavatel poskytl.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list, výpis z
živnostenského oprávnění)
14. Obchodní podmínky
Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy o dílo.
15. Další podmínky veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy,
odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně účastníci zadávacího řízení
na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si
vyhradil v předchozím odstavci.
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze soutěže v případě, že
dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
16. Další informace zadavatele k otevírání obálek a hodnocení nabídek
Obálky budou otevírány v sídle zadavatele dne 24.dubna 2021 v 13:00 hodin.
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Nabídky budou otevírány a vyhodnocovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů (max. 1 osoba za každého
uchazeče). Komise nebo pověřená osoba sdělí přítomným uchazečům identifikační
údaje a nabídkovou cenu všech nabídek.
17. Doporučený obsah nabídky
 Krycí list nabídky - identifikace uchazeče a celková nabídková cena.
 Doklady o splnění kvalifikace
 výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie,
 oprávnění k podnikání – prostá kopie.
 Referenční list s třemi realizovanými zakázkami shodného obsahu s výzvou na
podání nabídky za posledních pět let s nejvyššími cenami.
 Řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo.

18. Přílohy výzvy k podání nabídky
Příloha č. 1 –
Tiskopis pro krycí list nabídky.
Příloha č. 2 –
Čestné prohlášení – základní způsobilost.

Jiří Novák, v.r.
starosta obce
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