Zadávání veřejných zakázek
Úhrada nákladů spojených s nakládáním s komunálním odpadem, prováděná kterýmkoli ze způsobů
plateb, je příjmem obce. Tyto prostředky vstupují do rozpočtu obce a je nutno s nimi podle toho
nakládat. Případná zakázka obce na poskytování služeb nakládání s odpady oprávněnou osobou
hrazená z rozpočtu obce je podle zákona o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázkou.
V případě povinnosti vyhlášení obchodní veřejné soutěže podle zákona o zadávání veřejných
zakázek by obec kromě formálních nezbytných požadavků měla jednoznačně vymezit plnění
veřejné zakázky, tj. druhy a množství požadovaných prací, dodávek a služeb. Obec by měla takto
vyhlásit hlavní zásady nakládání s komunálním odpadem tak, jak je má vymezeny nebo je chce
vymezit v obecně závazné vyhlášce obce. Mezi těmito hlavními zásadami by nemělo chybět určení:
-

jaké složky komunálního odpadu se budou odděleně sbírat a předávat k využití nebo
k odstranění,
jaká zařízení pro nakládání s odpady má obec k dispozici,
jaká bude oblast působení oprávněné osoby (celá obec nebo určitá svozová oblast).

V zadávací dokumentaci lze požadovat i další předpoklady pro plnění veřejné zakázky a vyhlásit
zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky. Z následujícího přehledu je nutno vybrat pouze ty,
které odpovídají potřebám obce. Mohou jimi být:
-

-

-

prokázání dostatečného počtu odborně způsobilých osob pro plnění zakázky,
prokázání dostatku kvalitních technických prostředků a materiálního vybavení pro plnění
zakázky,
přehled působnosti uchazeče na území v ČR (v zahraničí), uvedení přehledu významných
zakázek v posledních letech (reference),
prokázání znalosti právní úpravy vyplývající ze zákona a jeho prováděcích předpisů (zejména
vedení evidence komunálního odpadu a jeho ohlašování),
prokázání smluvně zajištěné subdodávky na služby s jinými oprávněnými osobami, které
uchazeč sám nevykonává (např. na odbyt využitelných a nebezpečných složek, na
odstraňování směsného komunálního odpadu apod.),
prokázání schopností vyřešit technicky, personálně a odborně případné nepředvídatelné
okolnosti a nárazové akce (sběr odpadu při slavnostních akcích ve městě, nízká čistota
sbíraných využitelných složek apod.),
návrh projektu na úplný systém nakládání s komunálním odpadem na území obce včetně
materiálového využití a odstranění podle jednotlivých složek a druhů odpadů, ekonomického
řešení, zajištění subdodávek.

Součástí nabídky do obchodní veřejné soutěže musí být i nabídka ceny veřejné zakázky. Nabízená
cena by měla být uchazečem předkládána v členění požadovaných služeb, v případě požadavku na
komplexní nakládání s komunálním odpadem pak alespoň v následujícím členění činností:
- shromažďování, sběr, přeprava, třídění a využívání využitelných složek,
- shromažďování, sběr, přeprava, třídění a využívání biologického odpadu,
- shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování nebezpečného odpadu,
- shromažďování, sběr, přeprava , třídění, využívání a odstraňování objemného odpadu,
- shromažďování, sběr, přeprava, (úprava, využívání) a odstraňování směsného odpadu,
- jiné činnosti, např. činnosti spojené s informovaností občanů o systému nakládání
s komunálním odpadem, s propagací a ekologickou výchovou obyvatelstva.
Nabízená cena, respektive ceny by měly být uchazečem předkládány alespoň v následujícím členění
cenové kalkulace:
-

materiálové náklady (z toho náklady na sběrné nádoby)
opravy a údržba
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
daně a poplatky
odpisy

-

úroky z úvěru
režijní náklady
provozní náklady na přepravu

Náklady celkem
Náklady na odstranění odpadu
Tržby za odpad
Zisk
DPH
Cena včetně DPH
Je vhodné kromě celkových nákladů stanovit náklady a cenu také v měrném přepočtu na 1 tunu
daných odpadů, nebo 1 nádobu apod.

