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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE, ZASTOUPENÍ VYHLAŠOVATELE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Název vyhlašovatele:

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

Sídlo:

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Radimem Filákem, jednatelem

IČO:

04684010

DIČ:

CZ 04684010

Zástupce vyhlašovatele a kontaktní spojení:

2.

Název:

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Adresa:

Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Hloušek, advokát

e-mail:

fhlousek@deloitteCE.com

NÁZEV VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Název veřejné soutěže: „Veřejná soutěž na poskytování zpracovatelských služeb“.

3.

OBECNÉ POKYNY

3.1.

Vyhlašovatel tímto vyzývá zájemce – dodavatele - k podání nabídek do veřejné soutěže za účelem výběru
osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností, a to konkrétně za účelem
zajištění zpracování odpadních pneumatik a souvisejících logistických služeb.

3.2.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za níže
uvedených podmínek („Soutěžní podmínky“).

3.3.

Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4.

Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části této výzvy k podání nabídky jak číslo
uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl.
1., čl. 1.2. apod.

3.5.

Výzva je v elektronické podobě uveřejněna na internetových stránkách vyhlašovatele umístěných na adrese
www.eltma.cz.

3.6.

Vyhlašovatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím výzvy.

3.7.

Dodavatel bere na vědomí, že podaná nabídka dodavatele včetně údajů o jeho kvalifikaci může být
zveřejněna či jinak zpřístupněna třetím osobám, zejména orgánům veřejné moci. K případným opačným
výhradám dodavatele uvedeným v nabídce nebude přihlíženo.

4.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

4.1.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpadními pneumatikami za účelem naplnění povinností kolektivního systému vyhlašovatele vyplývajících
z příslušných ustanovení zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

4.2.

Dodavatel se uzavřením Smlouvy o poskytování zpracovatelských služeb zpracované na základě závazného
vzoru uvedeného v Příloze č. 2 výzvy („Smlouva“) zaváže poskytovat vyhlašovateli níže uvedené služby
(společně též jako „zpracovatelské služby“):
-

pronájem kontejnerů pro shromažďování pneumatik na sběrných místech („nájemní služby“),
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-

přebírání a odvoz pneumatik ze sběrných míst na recyklační místa („dopravní služby“), a

-

využití odebraných pneumatik na příslušných recyklačních místech („recyklační služby“).

4.3.

Rozsah požadovaných služeb a další podmínky jejich poskytování jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 výzvy.

5.

ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA ČÁSTI DLE KRAJŮ

5.1.

Veřejná soutěž je rozdělena na části dle jednotlivých krajů. Jednotlivé části veřejné soutěže nesou následující
označení:
1. Hlavní město Praha;
2. Středočeský kraj;
3. Jihočeský kraj;
4. Plzeňský kraj;
5. Karlovarský kraj;
6. Ústecký kraj;
7. Liberecký kraj;
8. Královéhradecký kraj;
9. Pardubický kraj;
10. Kraj Vysočina;
11. Jihomoravský kraj;
12. Olomoucký kraj;
13. Moravskoslezský kraj;
14. Zlínský kraj.

5.2.

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do kterékoliv části veřejné soutěže. Počet částí, do nichž mohou
dodavatelé podat nabídku, není omezen.

5.3.

Dodavatel je oprávněn podat do každé části soutěže pouze jednu nabídku. Nabídky od jednoho dodavatele
do různých částí soutěže mohou být různé.

5.4.

Vyhlašovatel nepřipouští variantní řešení.

5.5.

Vyhlašovatel bude hodnotit nabídky za každou část soutěže samostatně.

6.

DOBA PLNĚNÍ

6.1.

Předpokládaný termín zahájení plnění (účinnosti Smlouvy):

6.2.

Předpokládaná doba plnění Smlouvy: 3 roky ode dne účinnosti Smlouvy s opčním právem vyhlašovatele na
dalších až 24 měsíců (dvakrát 12 měsíců).

7.

POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ, KAPACITY A VÝSTUPU ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ

7.1.

Dodavatel v rámci své nabídky předloží popis organizačního zajištění, kapacity a výstupu zařízení pro
zpracování. Součástí tohoto popisu musí být zejména:

7.1.1.

17. října 2021

Počet disponibilních kontejnerů o objemu 28 - 40 m3 pro účely poskytování základní nájemní
služby dle Smlouvy.
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7.1.2.

Organizační zajištění údržby kontejnerů s uvedením, zda bude prováděno prostřednictvím
vlastních zaměstnanců či subdodavatelů, případně kombinovaně, s uvedením identifikace
subdodavatelů.

7.1.3.

Způsob a popis personálního a technického zajištění nakládání pneumatik. Údaj, zda dodavatel
(subdodavatel) disponuje technickým vybavením umožňujícím převzetí volně uložených
pneumatik ze sběrného místa bez manuálního nakládání (vozidlo s hydraulickou rukou).

7.1.4.

Organizace přijímání objednávek – popis, kdo a jak bude zajišťovat příjem objednávek a
organizaci odvozů s potvrzením, že dodavatel (subdodavatel) disponuje technickým zázemím
pro komunikaci s informačním systémem vyhlašovatele (zejm. PC s připojením na internet).

7.1.5.

Základní specifikace vozového parku pro obsluhování daného kraje či krajů s potvrzením, že
dodavatel (subdodavatel) disponuje vybavením k řádnému zabezpečení dopravních služeb i u
sběrných míst s omezenou dostupností (zpravidla prostřednictvím vozidel s hmotností do 3,5
tuny).

7.1.6.

Seznam recyklačních míst, jež budou nejpozději ke dni nabytí účinnosti Smlouvy uvedena
do provozu a jež budou využívána k využití a k dalším formám nakládání s odpadními
pneumatikami, zahrnující:
-

údaj, zda jde o recyklační místo provozované dodavatelem (vlastní zařízení) nebo
subdodavatelem (cizí zařízení), včetně popisu právního vztahu k vlastním zařízením
(vlastnictví, nájem apod.);

-

kapacitu každého (tj. vlastního a/nebo cizího) zařízení uvedenou v souhlasu (vyplývající
ze souhlasu) k jeho provozování (t/rok) a základní popis technologie každého zařízení s
uvedením příslušného způsobu využití a dalších forem nakládání s odpadními
pneumatikami;

-

identifikaci příslušného souhlasu k provozování každého zařízení;

-

uvedení kapacity každého zařízení zajištěné pro účely plnění Smlouvy (t/rok);

-

uvedení celkové kapacity všech zařízení zajištěné pro účely plnění Smlouvy (t/rok);

-

výslovné potvrzení zajištění dostatečné kapacity recyklačních míst pro účely plnění Smlouvy
(za dostatečné je pro účely posouzení nabídky považováno množství 3 000 t / kraj / rok,
přičemž daná zařízení se ale nemusejí nacházet na území daného kraje);

-

v případě subdodavatelských recyklačních míst (cizích zařízení) uvede dodavatel kontakt na
subdodavatele pro účely ověření ze strany vyhlašovatele.

7.1.7.

Identifikace veřejnoprávních oprávnění (příp. souhlasů, ohlášení apod.) dodavatele
k poskytování příslušných dopravních a recyklačních služeb a těchto oprávnění subdodavatelů,
které má dodavatel v úmyslu využít pro plnění Smlouvy.

7.1.8.

Popis všech okolností současného postavení dodavatele, které mohou mít materiální vliv na
průběh spolupráce (oznámení případných exekucí, probíhající insolvenční řízení na dodavatele,
řízení o odejmutí souhlasu k provozování zařízení k nakládání s odpadními pneumatikami apod.).

7.2.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit výše uvedené skutečnosti uvedené dodavatelem. Vyhlašovatel si dále
vyhrazuje právo vyřadit nabídku dodavatele, proti němuž je vedena exekuce nebo zahájeno insolvenční řízení
nebo pokud pro jiné ekonomické či právní okolnosti současného postavení dodavatele bude mít vyhlašovatel
důvod se domnívat, že mohou bránit řádnému plnění Smlouvy.

7.3.

Výše uvedený popis nesmí (s přihlédnutím k důvodům vhodných zvláštního zřetele) přesáhnout celkem tři
normostrany formátu A 4.

7.4.

V případě, že nabídka dodavatele nebude obsahovat výše uvedený popis, případně nebude zahrnovat
všechny požadované aspekty, bude vyřazena ze soutěže. Vyhlašovatel upozorňuje dodavatele, že
požadované aspekty je nutno uvést v popisu výslovně, přičemž (s výjimkou případné bližší specifikace
vozového parku) vyhlašovatel nebude akceptovat odkazy na přílohy nabídky mající nahrazovat výslovný
popis (případné odkazy v popisu mohou sloužit toliko pro snazší orientaci v přílohách). V této souvislosti
vyhlašovatel nebude v žádném ohledu přihlížet k praxi případně uplatňované v dřívějších jím vyhlášených
veřejných soutěžích.
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8.

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ

8.1.

Dodavatel je oprávněn požadovat po vyhlašovateli dodatečné informace k výzvě. Písemná žádost musí být
doručena vyhlašovateli na e-mailovou adresu zástupce vyhlašovatele nejpozději čtyři pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do předmětu e-mailu dodavatel uvede název soutěže: „Veřejná soutěž
na poskytování zpracovatelských služeb“.

8.2.

Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k výzvě i bez předchozí žádosti.

9.

POŽADAVKY VYHLAŠOVATELE NA KVALIFIKACI

9.1.

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů je prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikovaným
je dodavatel, který:

9.1.1.
9.1.2.

splní profesní kvalifikaci podle článku 10. výzvy, a
splní technickou kvalifikaci podle článku 11. výzvy.

9.2.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek stanovené ve výzvě. Dodavatel
předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, není-li ve výzvě stanoveno jinak. Tam, kde
vyhlašovatel připouští prokázání kvalifikace předložením čestného prohlášení, musí být takové prohlášení
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

9.3.

V případě prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele bude součástí nabídky dodavatele:

9.3.1.

Doklad prokazující zajištění části plnění subdodavatelem (smlouva, smlouva o smlouvě budoucí,
písemné prohlášení subdodavatele). Z předloženého dokladu bude vyplývat (i) závazek
subdodavatele poskytnout dodavateli plnění, k němuž se váže příslušná kvalifikace
subdodavatele, a to nikoli na bázi výhradní spolupráce ve smyslu čl. 5.22. Smlouvy v případě
recyklačních služeb, a (ii) v případě recyklačních služeb dále též rozsah předmětné části plnění
(zejm. kapacita cizího zařízení zajištěná pro účely plnění Smlouvy v t/rok); a

9.3.2.

Kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace na straně subdodavatele, není-li ve výzvě
stanoveno jinak. Tam, kde vyhlašovatel připouští prokázání kvalifikace předložením čestného
prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou zastupovat
subdodavatele.

9.4.

Listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy spolu s úplným překladem do
českého jazyka.

10.

PROFESNÍ KVALIFIKACE

10.1. Splnění profesní kvalifikace prokáže dodavatel, který v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění Smlouvy
doloží:

10.1.1.

Kopie dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména dokladů
prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Za takový doklad se považuje též výpis
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

10.1.2.

Kopie příslušných souhlasů orgánů veřejné moci k provozování zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadních pneumatik.

10.2. Dodavatel je oprávněn část profesní kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele s tím, že souhlasem
k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadních pneumatik alespoň k části
rozsahu plnění Smlouvy musí disponovat přímo dodavatel.
11.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

11.1. Dodavatel předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 výzvy o tom, že za posledních 24
měsíců před podáním nabídky řádně poskytl alespoň jednu službu, která je svým obsahem obdobná
recyklačním službám tak, jak jsou tyto definovány v čl. 4. Smlouvy.
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11.2. Dodavatel předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 výzvy o tom, že za posledních 24
měsíců před podáním nabídky řádně poskytl alespoň jednu službu, která je svým obsahem obdobná
dopravním službám tak, jak jsou tyto definovány v čl. 3. Smlouvy.

11.3. Obsahem služeb uvedených v předchozích odstavcích musela být recyklace a přeprava odpadních pneumatik
a/nebo jiného podobného druhu odpadu.

11.4. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (subdodavatele) a musí
obsahovat identifikaci a kontaktní údaje odběratele, kterému byla tato služba poskytnuta.

11.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a úplnost předloženého čestného prohlášení u odběratele
s tím, že pokud bude zjištěno, že obsah čestného prohlášení není úplný a pravdivý, bude nabídka dodavatele
z veřejné soutěže vyřazena.

11.6. Dodavatel je oprávněn část technické kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele s tím, že dodavatel
musí prokázat vlastní kvalifikaci alespoň jedné služby ze služeb uvedených v bodech 11.1. a 11.2. výzvy ve
vztahu k odpadu uvedenému v bodu 11.3. výzvy.
12.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

12.1. Dodavatel ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu, která bude stanovena v souladu se členěním uvedeném
v krycím listu nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 1 výzvy.

12.2. Nabídková cena dodavatele je závazná, nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré poplatky a náklady spojené
s plněním předmětu Smlouvy.

12.3. Měnou veřejné soutěže je Kč.
12.4. Platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 výzvy - Smlouvě.
12.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku dodavatele, jejíž součástí bude nepřiměřeně nízká nabídková
cena, o jejíž přiměřenosti bude mít vyhlašovatel důvodné pochybnosti a dodavatel ani přes výzvu
vyhlašovatele výši nabídkové ceny dostatečně neodůvodní.
13.

SUBDODAVATELÉ

13.1. Vyhlašovatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části plnění, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům, a uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.
14.

PODÁNÍ NABÍDKY

14.1. Dodavatel podávající nabídku do veřejné soutěže ve své nabídce výslovně prohlásí, že je touto nabídkou
vázán po dobu 90 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14.2. V případě, že dodavatel podává samostatně nabídku do více částí soutěže současně, podá nabídky do všech
částí soutěže v jedné obálce s tím, že vyplní pro každou část soutěže samostatný krycí list. Popis
organizačního zajištění, kapacity a výstupu zařízení pro zpracování musí být podán tak, aby mohla být nabídka
hodnocena podle hodnotících kritérií v každé části soutěže samostatně; podle okolností je možno podat
jeden popis pro více krajů (všechny kraje) společně s tím, že v úvodu popisu musí být uvedeno, na které části
soutěže se popis vztahuje. Doklady prokazující kvalifikaci a návrh Smlouvy předloží dodavatel pro všechny
části soutěže pouze jednou.

14.3. Pokud dodavatel podá do jedné části soutěže více nabídek, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v téže části soutěže prokazuje kvalifikaci, vyhlašovatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyloučí.
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15.

OBSAH NABÍDKY

15.1. Nabídka bude obsahovat návrh Smlouvy a další dokumenty požadované vyhlašovatelem. Nabídka bude
obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:

15.1.1.

Krycí list nabídky s uvedením části soutěže, pro kterou je nabídka na krycím listu určena. Krycí
list vč. prohlášení dle čl. 15.2. výzvy bude podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

15.1.2.

Popis organizačního zajištění, kapacity a výstupu zařízení pro zpracování pro příslušný kraj či
kraje.

15.1.3.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (včetně těch prokazujících splnění kvalifikace na
straně subdodavatele), a to v tomto řazení:
splnění profesní kvalifikace,

15.1.3.2.

splnění technické kvalifikace.

15.1.4.

Návrh Smlouvy respektující veškeré podmínky, zpracovaný podle pokynů výzvy, podepsaný
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

15.1.5.

Případně další dokumenty (čestná prohlášení, subdodavatelské smlouvy apod.), pokud je jejich
předložení požadováno ve výzvě.

15.2.

16.

15.1.3.1.

Dodavatel v krycím listu nabídky učiní prohlášení, že se podrobně seznámil se Soutěžními podmínkami, že
těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá a že nabídku zpracoval
v souladu s touto výzvou. Pokud nabídka nebude zpracována v souladu se Soutěžními podmínkami, bude
ze soutěže vyřazena a dodavatel bude vyloučen.

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY

16.1. Návrh Smlouvy vypracuje dodavatel s použitím závazného vzoru smlouvy obsaženého v Příloze č. 2 výzvy.
Vzorové znění Smlouvy nesmí dodavatel měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud ve výzvě není výslovně
stanoveno jinak. Návrh Smlouvy poskytnutý dodavatelem slouží jako potvrzení jeho vázanosti svou nabídkou
a jako podklad pro přípravu Smlouvy k podpisu s vítězným dodavatelem, kterou připraví vyhlašovatel.

16.2. Vyhlašovatel upozorňuje dodavatele, že nelze jednat o návrhu Smlouvy, takže je povinen uzavřít Smlouvu
v souladu s návrhem Smlouvy předloženým dodavatelem v nabídce – zejména z tohoto důvodu není
přípustné měnit či upravovat soutěžní podmínky, na jejichž dodržení vyhlašovatel trvá a které jsou pro
dodavatele závazné. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před uzavřením Smlouvy její znění upravit a to pouze
v nepodstatných aspektech, které nebudou mít vliv na vzájemnou ekonomickou rovnováhu a postavení
smluvních stran.

16.3. Dodavatel doplní do Smlouvy pouze údaje, jejichž vyplnění je ve vzoru Smlouvy vyznačeno na místech k tomu
určených. Návrh Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

16.4. Dodavatel v návrhu Smlouvy (čl. 1.8., 2.2. a 6.1. Smlouvy) uvede výčet všech krajů, na něž podává svoji
nabídku. Nabídky do jednotlivých krajů na sobě musí být nezávislé, tj. vyhlašovatel je oprávněn zvolit dle
výsledků hodnocení v jednotlivých částech soutěže ty kraje, v nichž bude s dodavatelem uzavřena Smlouva.
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17.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

17.1. Nabídka bude podána písemně v českém jazyce, a to v jednom originále v listinné podobě a jedné kopii
v elektronické podobě na vhodném nosiči (CD / DVD) znemožňujícím přepis dat, a to ve formátu .pdf.

17.2. Vyhlašovatel doporučuje, aby každé vyhotovení nabídky bylo odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti
možné manipulaci s jednotlivými listy.

17.3. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné soutěže, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat vyrozumění o tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
VZOR OBÁLKY

Identifikační údaje vyhlašovatele
Identifikační údaje dodavatele

Název veřejné soutěže: „Veřejná soutěž na poskytování zpracovatelských služeb“

NEOTEVÍRAT
před termínem otevírání obálek

18.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

18.1. Nabídku doručí dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek na adresu zástupce vyhlašovatele:
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 - Vinohrady

18.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. dubna 2021 v 13:00 hodin.
18.3. Nabídku je možné podat osobně na výše uvedené adrese zástupce vyhlašovatele v pracovních dnech, a to
vždy od 9:00 do 17:00 hodin tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

18.4. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou – za
rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky
vyhlašovatelem, resp. jeho zástupcem.

18.5. Dodavatel je oprávněn provést ve své nabídce opravy a doplnění ve smyslu § 1776 odst. 2 občanského
zákoníku, a to až do konce lhůty pro podání nabídek. Oprava bude provedena tak, že dodavatel doručí do
místa podání nabídek novou nabídku a obdrží výměnou nabídku původní, případně mu bude původní nabídka
vrácena za účelem její opravy.
19.

NÁKLADY DODAVATELE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

19.1. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
19.2. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které
případně utrpí dodavatel v souvislosti s účastí ve veřejné soutěži.
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20.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

20.1. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se
pohlíží jako by nebyly podány a vyhlašovatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

20.2. Vyhlašovatel nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
20.3. Jestliže vyhlašovatel zjistí, že nabídka není úplná ve smyslu čl. 15 výzvy, nabídku vyřadí. Vyhlašovatel
bezodkladně vyloučí dodavatele, jehož nabídka byla vyhlašovatelem vyřazena z účasti v soutěži. Vyloučení
dodavatele vyhlašovatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.
21.

POSOUZENÍ NABÍDEK

21.1. Posouzení a hodnocení nabídek provede komise ustanovená pro tyto účely vyhlašovatelem.
21.2. Komise pro hodnocení nabídek posoudí nabídky dodavatelů. Nabídka, která nebude splňovat byť pouze
formální požadavky stanovené vyhlašovatelem, bude vyřazena.

21.3. Komise může v případě nejasností požádat dodavatele o písemné vysvětlení nabídky.
21.4. Dodavatel, jehož nabídka byla při posouzení nabídek komisí vyřazena, vyloučí vyhlašovatel bezodkladně
z další účasti ve veřejné soutěži. Vyloučení dodavatele vyhlašovatel písemně oznámí dodavateli nejpozději
po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
22.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, ZPŮSOB HODNOCENÍ

22.1. Hodnocení bude provedeno dle výhodnosti nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria následujícím
způsobem:

Popis kritéria
Nabídková cena v Kč za zpracovatelské služby ve vztahu k 1 tuně pneumatik celkem

22.2. V rámci hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejnižší číselnou
hodnotu.

22.3. Budou-li dvě či více z hodnocených nabídek určených pro tentýž kraj obsahovat shodnou nejnižší číselnou
hodnotu, je vyhlašovatel oprávněn – v případě potřeby i opakovaně – vyzvat písemně příslušné dodavatele,
aby podali nové nabídky resp. nové krycí listy nabídek, a to v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu ve výzvě
určené. O takto dodatečně určenou lhůtu či lhůty se prodlužuje lhůta pro rozhodnutí vyhlašovatele o výběru
nejvhodnější nabídky dle čl. 23.1. výzvy a lhůta vázanosti nabídkou dle čl. 14.1. výzvy. Nová nabídka musí
obsahovat nižší číselnou hodnotu, než předchozí nabídka. Pro zpracování nové nabídkové ceny a podání nové
nabídky (nového krycího listu) se přiměřeně použijí zejména články 12.1., 14.1., 15.1.1., 15.2. a dále články
17. až 19. výzvy. Pro otevírání obálek s novými nabídkami a posouzení nových nabídek se přiměřeně použijí
články 20. a 21. výzvy.
23.

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

23.1. Vyhlašovatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější, a to do 60 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

23.2. Vyhlašovatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
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24.

PRÁVA VYHLAŠOVATELE

24.1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění výzvy do konce lhůty pro podání nabídky.
24.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž nebo kteroukoliv její část pro daný kraj zrušit, a to kdykoli i
bez uvedení důvodů.

24.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po otevření obálek s nabídkami - a to i opakovaně - vyzvat písemně
dodavatele, jejichž nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek, aby případně dodatečně snížili
nabídkovou cenu, a to tak, že podají nové nabídky resp. nové krycí listy nabídek v dodatečné přiměřené lhůtě
k tomu ve výzvě určené. O takto dodatečně určenou lhůtu či lhůty se prodlužuje lhůta pro rozhodnutí
vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky dle čl. 23.1. výzvy a lhůta vázanosti nabídkou dle čl. 14.1. výzvy.
Vyhlašovatel je oprávněn (nikoli povinen) v dodatečné výzvě uvést nejnižší číselnou hodnotu vyplývající ze
všech včas podaných předchozích nabídek určených pro tentýž kraj. Nová nabídka nesmí obsahovat vyšší
číselnou hodnotu než předchozí nabídka. Bude-li včas podaná nová nabídka obsahovat vyšší číselnou
hodnotu než předchozí nabídka, nebo nebude-li nová nabídka podána včas či vůbec, platí nabídková cena
uvedená předchozí (poslední) včas podané nabídce. Pro zpracování nové nabídkové ceny a podání nové
nabídky (nového krycího listu) se přiměřeně použijí zejména články 12.1., 14.1., 15.1.1., 15.2. a dále články
17. až 19. výzvy. Pro otevírání obálek s novými nabídkami a posouzení nových nabídek se přiměřeně použijí
články 20. a 21. výzvy.
25.

DALŠÍ ČÁSTI VÝZVY – PŘÍLOHY
1.

Krycí list

2.

Závazný vzor Smlouvy o poskytování zpracovatelských služeb

3.

Vzor čestného prohlášení ke splnění technických kvalifikačních předpokladů
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