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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Odvoz a odstranění odpadů 180106 pro FN Plzeň 

 

Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. 
Zodpovědná 
osoba: 

Ing. František Řeřicha 

+420 377 402 500 

rericha@fnplzen.cz 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
Odvoz a odstranění odpadů 180106 pro FN Plzeň. 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 
 

Zadavatel 
Název Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 

Zastoupený Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka  

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba Ing. František Řeřicha     

Telefon +420 377 402 500 

E-mail rericha@fnplzen.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění odpadů zařazených pod katalogové číslo 180106 – 
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. Jedná se o níže uvedené dva druhy směsí 
odpadních chemikálií vznikajících při laboratorních vyšetřeních ve FN Plzeň. 
  

Tabulka č.1: Přehled vznikajících odpadů s odhadem jejich množství 

 Odpad 

kat. č. 
dle 

katalogu 
odpadů 

objem 
používaných 

nádob 
(l) 

odhadované 
množství za 

měsíc 
(kg) 

doprava 
dle ADR místa odvozu 

A SMĚS chemikálií 18 01 06 5, 10, 25, 
200 100 ANO FN Lochotín, 

FN Bory 

B Formaldehyd (4% vodný roztok) 18 01 06 10, 200 200 NE FN Lochotín, 
FN Bory 

 

2.1. Požadavky zadavatele 
Veškeré činnosti zájemce musí být v souladu se všemi zákonnými požadavky platnými pro nakládání 
s odpady, a to zejména Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášené ve Sbírce zákonů 
pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a za dodržení všech platných hygienických předpisů.  
 
Zadavatel požaduje vracení prázdných 25l kanystrů a 200l sudů „na výměnu“, vracené obaly nebudou 
znečištěné a poškozené. Obaly na odpad A – směs chemikálií budou v souladu s ADR. 
 
Odvoz odpadů k odstranění bude probíhat na základě telefonické či e-mailové objednávky max. do 
3 pracovních dní.  
 
Spolu s fakturou za odstranění odpadů budou předávány vážní lístky z úředně ověřené váhy dokladující 
skutečné odstraněné množství. 

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 165.000,- Kč bez DPH (198.000,- Kč s DPH) za jeden rok trvání 
smlouvy. 
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Termín zahájení plnění zakázky: 1.7.2011 

Termín ukončení plnění zakázky: smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

Místo plnění Pracoviště v obou areálech FN Plzeň 

 

5. Způsob prokázání kvalifikace 
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k 
prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána 
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění 
těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících 
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti, 

c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, resp. dále 
upravených Zadavatelem 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, resp. dále upravených 
Zadavatelem 

 

5.1. Základní kvalifikační předpoklady 
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 
zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve 
smyslu § 62 odst. 2 zákona. 

 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 

c) doklad, že je oprávněn k převzetí uvedených odpadů dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v 
platném znění 

 

5.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Zadavatel nepožaduje. 
 

5.4. Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel nepožaduje. 

 



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  
Odvoz a odstranění odpadů 180106 pro FN Plzeň 

 

 

Fakultní nemocnice Plzeň  email: fnplzen@fnplzen.cz 

Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99  http://www.fnplzen.cz 

Strana 4 (celkem 6) 

6. Předložení kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje uchazeče. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením. 
(odstavec 5. 1., této výzvy) 

c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona. 
(odstavec 5. 2., této výzvy) 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 
o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu zodpovědné osoby, která je 
uvedena na titulní stráně této výzvy. Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
případně související dokumenty a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách, nejpozději do 2 dnů 
ode dne doručení žádosti o dodatečné informace a zároveň e-mailem seznámí všechny známé zájemce se 
zněním dotazů a odpovědí. 

 

8. Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny vč. DPH. Pro odpad označený A bude jako 
nejúspěšnější nabídka vybrána ta, která bude obsahovat ve sloupci 8 tabulky č. 2 nejnižší celkovou cenu za 
jeden odvoz 400kg odpadu A (vč. DPH). Pro odpad B bude jako nejúspěšnější nabídka vybrána ta, která 
bude obsahovat ve sloupci 8 tabulky č. 2 nejnižší celkovou cenu za jeden odvoz 400kg odpadu B (vč. DPH). 

 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována do následující tabulky: 
 
Tabulka č.2: Zpracování nabídkové ceny 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Označení Odpad 
odstranění 

odpadu 
(Kč/kg) 

doprava 
(Kč/odvoz) 

manipulace 
apod. 

(Kč/odvoz) 

příp. další 
položky 

(Kč/odvoz) 

Celková cena za 
odstranění 400kg  
odpadu bez DPH 

(Kč) 

Celková cena 
za odstranění 

400kg  
odpadu vč. 

DPH  
(Kč) 

A SMĚS 
chemikálií       

B 
Formaldehyd 
(4% vodný 
roztok) 

     
 

  
 
Způsob výpočtu celkové ceny uvedené ve sloupci 7: sloupec 7 (celková cena) = 3*400+4+5+6 
Za tučně uvedené číslice budou do vzorce dosazeny jednotlivé položky dle nabídky uchazeče uvedené v 
příslušných sloupcích a řádcích v tabulce č. 2. Výsledná hodnota bude doplněna do sloupce 7 tabulky č. 2. 

 

Cena bude uvedena jako cena bez DPH a vč. DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související 
s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této výzvy. 

Cena bude konečná dle podané nabídky a platná po celou dobu trvání zakázky (v případě nutnosti změny 
ceny bude vypsána nová soutěž). 
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Způsob úhrady bude prováděn měsíční fakturací skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude 30 dní. 
Spolu s fakturou za odstranění odpadů budou předávány vážní lístky z úředně ověřené váhy dokladující 
skutečné množství odstraněných odpadů. 
 

10. Variantní nabídky 
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit nabídku jak na celou zakázku, tak i na jednotlivé 
druhy odpadů (označované A a B) samostatně. 
 

11. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 24. 6. 2011, do 9.00 hod. Splněním termínu se 
rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy. 

    

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po celou dobu realizace zakázky.  

 

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 
Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení) 
v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána 
v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím. 
 
Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném: 

• názvem zakázky  
• nápisem „NEOTEVÍRAT“ 
• identifikačními údaji uchazeče 

 
Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku 
zasílat doporučeně. 

 

14. Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Útvar technicko-provozního 
náměstka, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, 
pondělí až pátek, od 7:00 do 14:00 hodin paní Simoně Aubrechtové tak, aby byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání, uvedeném v bodě 11. této výzvy. 
 

15. Obchodní podmínky 

1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
2. Odvoz odpadů k odstranění bude probíhat na základě telefonické či e-mailové objednávky max. do 
3 pracovních dní. 
3. Veškeré činnosti zájemce musí být v souladu se všemi zákonnými požadavky platnými pro nakládání 
s odpady, a to zejména Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášené ve Sbírce zákonů 
pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a za dodržení všech platných hygienických předpisů. 
4. Nabídkové ceny včetně DPH jsou maximální, nejvýše přípustné a budou platné po celou dobu trvání 
zakázky (v případě nutnosti změny ceny bude vypsána nová soutěž). 
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5. Množství jednotlivých položek uvedené v tabulce č. 1 je pouze orientační. To znamená, že zadavatel je 
oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých aktuálních 
potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče. Uchazeč není oprávněn stanovit minimální 
finanční limit objednávky. 
6. Zadavatel požaduje vracení prázdných 25l kanystrů a 200l sudů „na výměnu“, vracené obaly nebudou 
znečištěné a poškozené. Obaly na odpad A – směs chemikálií budou v souladu s ADR. 
7. Spolu s fakturou za odstranění odpadů budou předávány vážní lístky z úředně ověřené váhy dokladující 
skutečné odstraněné množství. 
8. Faktury vystavené uchazečem za provedené služby musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury 
nebudou mít odpovídající náležitosti a/nebo nebudou v souladu s předchozím bodem č.7, je Zadavatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
faktur. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení Zadavateli. Úhradu za 
dodané zboží provede Zadavatel v české měně. Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. 
9. Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 

 

16. Práva Zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) upřesnit podmínky zakázky; 

d) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady; 

e) ověřit si informace, uvedené uchazečem v dokladech prokazujících splnění kvalifikačních kriterií;  

f) okamžitě ukončit dodávky od uchazeče v případě nedodržení obchodních podmínek uvedených 
v odstavci 15, především dodacích lhůt a maximálních cen;  

g) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

 

 

V Plzni dne 2. 6. 2011  

 

                  …………………………….. 

Ing. František Řeřicha 

technicko – provozní náměstek 

 FN Plzeň 


