Výzva k účasti ve veřejné obchodní soutěži: „Prodej použitého Cu
trolejového drátu“
Evidenční číslo řízení: NR-02-22-VOS-Ja
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE
Vyhlašovatel:
IČ Vyhlašovatele:
DIČ Vyhlašovatele:
Sídlo Vyhlašovatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
61974757
CZ61974757
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno osoby oprávněné jednat jménem vyhlašovatele:
Ing. Michal Otava, ředitel úseku nákupu a investic
Kontaktní osoba administrace
veřejné obchodní soutěže:
Bc. Iveta Janečková, specialista nákupu, úsek nákupu a investic
Telefon:
597 401 306
E-mail:
Iveta.Janeckova@dpo.cz
Kontaktní osoba k předmětu
veřejné obchodní soutěže:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
1.
1.1.

1.2.

Ing. Václav Šrom, oddělení energie a ekologie
597 401 322
725 749 374
Vaclav.Srom@dpo.cz

Předmět veřejné obchodní soutěže
Předmětem veřejné obchodní soutěže je záměr Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále také jen
„vyhlašovatel“) odprodat cca 2 000 kg použitého Cu trolejového drátu znečištěného uhlíkem smýkadel
pantografů, nastříhaného na délku cca 3 m (dále také jen jako „Cu trolejový drát“ nebo „odpad“) v období,
množství a dle specifikace předmětu plnění uvedeného v návrhu Kupní smlouvy (dále také jen „Smlouva“),
která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy k účasti ve veřejné obchodní soutěži (dále také jen „Výzva“).
Vyhlašovatel pro úplnost uvádí, že skutečná hmotnost odpadu může být nižší nebo vyšší.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, která tvoří Přílohu
č. 1 této Výzvy. Účastník do návrhu Smlouvy doplní pouze chybějící, vyhlašovatelem požadované údaje.
Smlouva musí být ze strany účastníka podepsána oprávněnou osobou.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému JOSEPHINE
(josephine.proebiz.com) a to v souladu s pokyny obsaženými v Příloze č. 2 Výzvy ve formátu PDF, JPEG
apod., včetně nabídkové ceny:
 za 1 kg nabízeného Cu trolejového drátu (v Kč bez DPH) uvedené v čl. 5. odst. 5.1.Smlouvy.
Tato cena bude předmětem hodnocení!
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady, včetně veškerých nákladů na vážení a odstranění
případných nekovových odpadů a nečistot.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce a bude obsahovat všechny doklady a materiály
ve formě a v souladu s podmínkami této veřejné obchodní soutěže.
Lhůta pro podání nabídek končí 06. 09. 2022 v 10:00 hodin.
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Nabídka účastníka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupováním organizace. V případě zmocnění
k předložení nabídky a k jejímu podpisu jinou osobou než osobou uvedenou v obchodním rejstříku, musí být
k provedení tohoto úkonu tato osoba zmocněna statutárním zástupcem. Nabídka bude dále obsahovat úplnou
obchodní adresu účastníka a bude datována.
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře
čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly vyhlašovatele uvést v omyl.
Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné obchodní soutěži nebudou účastníkům
přiznána.
Varianty nabídky se nepřipouštějí.

Rozsah požadavků vyhlašovatele na kvalifikaci účastníka
Prokázání kvalifikace bude požadováno pouze po vítězném účastníkovi veřejné obchodní soutěže, a to
před podpisem Smlouvy.
4.1. Vítězný účastník prokáže svou kvalifikaci následujícím způsobem:
4.1.1. Splnění profesní způsobilosti vítězný účastník prokáže tím, že doloží:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm účastník zapsán) nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- kopii oprávnění k podnikání (živnostenský list).
4.1.2. Splnění technické kvalifikace prokáže vítězný účastník tím, že předloží:
kopii platného Rozhodnutí Krajského úřadu, kterým se uděluje souhlas k provozování zařízení ke
sběru a výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech nebo souhlas dle
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
4.

Způsob hodnocení nabídek
Vyhlašovatel bude hodnotit nabídky účastníků na základě ekonomické výhodnosti nabídek podle kritéria
nejvyšší JEDNOTKOVÉ nabídkové ceny za 1 kg Cu trolejového drátu.
5.1.1. Nabídková cena
Předmětem hodnocení tohoto kritéria bude cena za 1 kg Cu trolejového drátu v Kč bez DPH, kterou
účastník uvede v článku 5 odst. 5.1. Smlouvy.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

Nabídková cena (jednotková cena za 1 kg Cu trolejového drátu) bude rovněž zpracována v souladu
s požadavkem elektronické komunikace a bude do systému vložena formou strukturovaných dat
v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Konkrétně, účastník vyplní
elektronický formulář ve sloupci „JEDNOTKOVÁ nabídková cena za 1 kg Cu trolejového drátu v Kč
bez DPH“ – Kritérium hodnocení (Kč)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede
hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou
pro hodnocení nabídek. Vyplněná Příloha č. 1 Výzvy – návrh Smlouvy tak bude obsahovat shodnou
JEDNOTKOVOU nabídkovou cenu za 1 kg Cu trolejového drátu v Kč bez DPH jako elektronický
formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 2 Výzvy – Požadavky na
elektronickou komunikaci.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejvyšší JEDNOTKOVOU nabídkovou cenou za 1 kg Cu
trolejového drátu v Kč bez DPH. Jedná se o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší
hodnoty před nižšími.
Náležitosti nabídky
Z důvodu posouzení a hodnocení nabídek musí nabídka obsahovat:
- doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh Smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 1.2. Výzvy;
- kontaktní osoba ve věci nabídky (zejména e-mail, telefon atd.).
Vítězný účastník veřejné obchodní soutěže předloží:
- doklady prokazující splnění požadavků vyhlašovatele zpracované v souladu s bodem 4. Výzvy.
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7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Ostatní ujednání
Komunikace mezi vyhlašovatelem a účastníkem bude probíhat elektronickými prostředky a to
prostřednictvím systému JOSEPHINE. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny
v Příloze č. 2 Výzvy – Požadavky na elektronickou komunikaci.
Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout veškeré předložené nabídky, či kdykoliv soutěž zrušit a to i před
podpisem smlouvy, a vyhlásit nové, další řízení. Pokud Vyhlašovatel toto právo uplatní, nevzniká vítěznému
účastníkovi právo na uzavření smlouvy a ani ostatním vyzvaným účastníkům vůči vyhlašovateli žádný
nárok.
Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit (e-mailem, komunikací v síni
systému JOSEPHINE).
V případě nejasností ve Výzvě nebo v jejich přílohách je účastník oprávněn požadovat po vyhlašovateli
dodatečné informace k podmínkám Výzvy nebo předmětu plnění a to písemnou formou elektronicky
prostřednictvím systému JOSEPHINE, a to nejpozději do 1 kalendářního dne před skončením lhůty pro
podání nabídek. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní
údaje účastníka. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnou účastníkům dodatečné informace k podmínkám Výzvy
a předmětu plnění i bez předchozí žádosti.
Součinnost při uzavírání smlouvy
V případě, že vítězný účastník neposkytne vyhlašovateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření Smlouvy
tak, aby Smlouva byla uzavřena nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přidělení
veřejné obchodní soutěže, vyhrazuje si vyhlašovatel právo uzavřít Smlouvu s účastníkem, který se umístil
jako druhý v pořadí. Odmítne-li účastník druhý v pořadí uzavřít s vyhlašovatelem Smlouvu nebo
neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít vyhlašovatel Smlouvu s účastníkem, který
se umístil jako třetí v pořadí. Účastník druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena Smlouva, je
povinen poskytnout vyhlašovateli součinnost potřebnou k uzavření Smlouvy ve lhůtě 10 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o přidělení veřejné obchodní soutěže.
Oficiální stránky vyhlašovatele pro stažení Výzvy a případných dalších dodatečných dokumentů k této
veřejné
soutěži
jsou
zveřejněny
na
Profilu
vyhlašovatele
dostupné
z adresy:
https://profily.proebiz.com/profile/61974757.
Součástí Výzvy k účasti ve veřejné obchodní soutěži jsou:
- příloha č. 1 Výzvy - Návrh Kupní smlouvy;
- příloha č. 2 Výzvy – Požadavky na elektronickou komunikaci.

V Ostravě dne 31. 08. 2022

Bc. Iveta Digitálně
podepsal Bc. Iveta
Janečkov Janečková
Datum: 2022.08.31
14:53:36 +02'00'
á…………………………
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
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