ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky
Název: Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
Druh veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005798

Identifikační údaje zadavatele
Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
(podepsána elektronicky)

1. PREAMBULE
1.1. Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1.2. Dotace na realizaci veřejné zakázky:
☐ zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky; název programu: název programu
☐

zadavatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky; název programu: název
programu

☒ veřejná zakázka bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.
1.3. Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel dodavatele
upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a
dokončit tzv. registraci dodavatele a provést ověření identity dodavatele. Podmínky a informace
týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na výše uvedené adrese veřejné zakázky.
1.4. Kontaktní osobou zadavatele pro toto zadávací řízení je Mgr. Pavel Přikryl, tel. č. +420 549 49 6971 a email: prikryl@rect.muni.cz.
1.5. Formulář nabídky
a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v
zadávacím řízení.
b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře
nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.
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1.6. Předběžné tržní konzultace
a) Zadavatel zpracoval zadávací podmínky rovněž na základě předběžných tržních konzultací.
b) Předběžných tržních konzultací se účastnili
za zadavatele:
Ing Tomáš Říha, Aleš Dvořáček, Mgr. Pavel Přikryl, JUDr. Martin Ondroušek, Doc. Ing.Mgr. Jana
Soukopová, Ph.D., Ing Michal Struk, Ph.D
za Dodavatele:
-

SAKO Brno, a.s.,se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČ: 60713470 (dále „SAKO“)

-

Marius Pedersen a.s.., IČ: 42194920 (dále „MP“)

-

FCC Česká republika, s.r.o., IČ:45809712 (dále „FCC“)

c) Informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace:
-

Nakládání s odpadem; informaci poskytli SAKO, MP, FCC

-

Technologická úroveň vozidel; informaci poskytli SAKO, MP, FCC

-

Data o odpadech; informaci poskytli SAKO, MP, FCC

-

Osvětová činnost; informaci poskytli SAKO, MP, FCC

-

Možnosti vážení odpadu; informaci poskytli SAKO, MP, FCC

1.7. Odpovědné zadávání
a) Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních
a pracovních práv a životního prostředí.
b) Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a
jiných smluvních podmínkách.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
2.1. Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou
vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů,
(dále také jen „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími
obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství.
Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými
smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazeného plnění (dále jen „opce“) činí 8.000.000,00 Kč
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce činí
10.400.000,00 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota opce činí 2.400.000,00 Kč bez DPH.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále jen „CPV“):
Druh plnění

CPV kód

Služby související s likvidací odpadů a odpady

90500000-2

Odvoz odpadu

90512000-9
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Sběr odpadu

90511000-2

2.4. Položkový rozpočet
a) Nedílnou součástí formuláře nabídky bude Položkový rozpočet (modelový příklad a jednotkové
ceny) (dále jen „rozpočet“), který účastníci zpracují na základě vzoru předloženého v příloze
zadávací dokumentace.
b) Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu dle pokynů v rozpočtu uvedených.
Položky budou oceněny v Kč bez DPH, a to na dvě desetinná místa.
2.5. Vyhrazené změny závazku; opce
a) Zadavatel si vyhrazuje možnost změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Podmínky pro tyto
změny jsou vymezeny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.
b) Zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro využití opce.
c) Rozsah opce je uveden v ust. čl. VIII. Smlouvy.
d) Další podmínky využití opce jsou vymezeny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

3. HODNOCENÍ NABÍDEK
3.1. Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených kritériích
Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena

50 %

Způsob nakládání s odpadem – materiálové
využití

25 %

Způsob nakládání s odpadem – jiné než
materiálové využití

15 %

Technologická úroveň vozidel

10 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení
získaných v dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria.
3.2. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Nabídková cena
a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
b) Nabídková cena bude stanovena jako modelové náklady za dobu 48 měsíců v Kč bez DPH a bude
uvedena v ust. 3 písm. a) formuláře nabídky.
c) Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
d) Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce:
nabídka s nejnižší cenou
Počet bodů
= --------------------------------------------------- x 100
před zvážením
hodnocená nabídka
3.3. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Způsob nakládání s odpadem – materiálové využití
a) Materiálovým využitím se rozumí využití odpadu dle přílohy č.3 zákona o odpadech vyjma bodu R1.
b) Komunálním odpadem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí směsný komunální odpad a
tříděný komunální odpad, tj. sklo, papír, plasty a kovové obaly (vše společně dále jen „komunální
odpad“)
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c) Nejlépe bude hodnocena nabídka s vyšší procentuální hodnotou garantovaného materiálového
využití odpadu z celkového objemu svezeného komunálního odpadu od zadavatele v rámci plnění
zakázky. Hodnota bude uvedena v ust. 3 písm. b) formuláře nabídky.
d) Způsob nakládání s odpadem – materiálové využití bude hodnocen podle následujícího vzorce
hodnocená nabídka
Počet bodů
= --------------------------------------------------- x 100
před zvážením
nabídka s nejvyšší hodnotou

3.4. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Způsob nakládání s odpadem – jiné než materiálové využití
a) Jiným než materiálovým využitím se rozumí využití odpadu dle přílohy č.3 bod R1 zákona o
odpadech.
b) Komunálním odpadem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí směsný komunální odpad a
tříděný komunální odpad, tj. sklo, papír, plasty a kovové obaly (vše společně dále jen „komunální
odpad“)
c) Nejlépe bude hodnocena nabídka s vyšší procentuální hodnotou garantovaného jiného než
materiálového využití odpadu z celkového objemu svezeného komunálního odpadu od zadavatele
v rámci plnění zakázky. Hodnota bude uvedena v ust. 3 písm. c) formuláře nabídky.
d) Způsob nakládání s odpadem – materiálové využití bude hodnocen podle následujícího vzorce
hodnocená nabídka
Počet bodů
= --------------------------------------------------- x 100
před zvážením
nabídka s nejvyšší hodnotou

3.5. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Technologická úroveň vozidel
a) Technologickou úrovní vozidel se rozumí emisní úroveň a vybavenost technologiemi sloužícími
k redukci skleníkových plynů. U vozidel kategorie N2 a N3 (dle přílohy Vyhlášky č. 341/2014 Sb. o
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích), která budou používána pro plnění zakázky. Zadavatel zároveň stanovil minimální
požadavek na technologickou úroveň vozidel tak, že žádné z vozidel určených k plnění
zakázky nesmí mít horší emisní úroveň než Euro V.
b) Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším průměrným počtem bodů za ekologicky šetrnější
vozidla. Do ust. 3 písm. d) formuláře nabídky doplní dodavatel celkový počet vozidel přidělených
k plnění zakázky a počet vozidel jednotlivých technologických úrovní.
c) Body za Technologickou úroveň budou přiřazeny každému vozidlu používanému k plnění zakázky
následovně:


Euro VI - 4 body



CNG, Plug in Hybrid, plně elektrická vozidla, Elektrická vozidla na bázi vodíkových
palivových článků - 10 bodů

d) Průměrný počet bodů za ekologicky šetrnější vozidla bude vypočten jako podíl celkového součtu
bodů přidělených za jednotlivá vozidla a celkového počtu vozidel přidělených dodavatelem k plnění
zakázky.
e) Průměrný počet bodů za ekologicky šetrnější vozidla bude hodnocen podle následujícího vzorce.
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Počet
hodnocená nabídka
bodů
= --------------------------------------------------- x 100
před
nabídka s nejvyšším průměrným počtem bodů za ekologicky šetrnější vozidla
zvážením

4. KVALIFIKACE
Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.
4.1. Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
4.2. Požadavky na profesní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve
formuláři nabídky.
4.3. Požadavky na ekonomickou a technickou kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným
prohlášením ve formuláři nabídky.
4.4. Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží.

5. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
5.1. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
5.2. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v
zadavatelem požadovaných dokumentech;
b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
Možnost postupu zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena.
5.3. Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností
stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
5.4. Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.
5.5. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK,
6.1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 19. 10. 2020, 10:00 hod.
6.2. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY
7.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
7.2. V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni
podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje.
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7.3. Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdrží nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů
jsou k dispozici zde: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.

Kvalifikovaný elektronický podpis:
2020.09.10 14:16:36 CEST
Certifikát autora podpisu:
Jméno a Příjmení: Mgr. Marta Valešová
Vydal: I CA
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