
 
 

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky  
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
„Vývoz odpadkových košů v lokalitě historické centrum města, Špičák, Plešivec“ 

 
 

1. Podmínky zadání zakázky: 
 

1. 1. Vymezení předmětu zakázky 
 

      Předmětem zakázky je zajištění služby vývozu odpadkových košů po dobu dvou let 
v rozsahu, četnosti a lokalitách dle přílohy č. 1 a 2. 
 
     Specifikace prováděných činností: 

• výsyp obsahu odpadkového koše 
• úklid v bezprostředním okolí odpadové nádoby 
• úklid případných odpadů, nacházejících se uvnitř konstrukce koše 
• odvoz odpadu na skládku  
• průběžná kontrola technického stavu odpadových nádob 

 
1. 2. Místo plnění zakázky  

 
Lokalita: 

• Historické centrum města  
• Špičák 
• Plešivec 

Bližší specifikace viz. příloha č. 1 
 
     1.   3. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením, které je umístěno na 
webových stránkách města: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/vzakazky.xml 

 
Uchazeč dále předloží: 

a) Oprávnění k podnikání, včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne 
starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních 
předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo 
úředně ověřené kopii.  

b) Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, platného po celou dobu 
plnění předmětu veřejné zakázky 

c) Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců, platný v době nabídky 
d) Uchazeč ve své nabídce uvede přehled mechanizace potřebné k plnění předmětu nabídky 
  (včetně typového označení vozidel a jejich technických parametrů)  

 
 

 
1. 4. Hodnocení nabídek 

 
Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny za vývoz 1 ks odpadkového koše  

1. 5. Požadavky na způsob nabídkové ceny 
 
Předložení cenová nabídky za vývoz 1 ks odpadkového koše. 
Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH 
Cena nabídnutá je cenou pevnou zahrnující veškeré náklady nutné pro zajištění poptávané služby. 



 

    Prohlídku místa plnění zadavatel umožní po předchozí domluvě, max. však do 29. 12. 2010 

s kontaktní osobou : P. Apfelthaler, 380 766 553, mob. 724 181 927 

 
1. 6. Termín předložení nabídek 
 

    Nabídka musí být dodavateli doručena do  3. 1. 2011 do 09,00 hod. 

 
Pro splnění lhůty pro podání nabídky je rozhodný den doručení nabídky na adresu zadavatele, nikoli 
den podání na poště. 
 

1. 7. Místo a doba pro doručení nabídek 
 
poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
do 09,00 hod. 3. 1. 2011 
 

1. 8. Adresa a sídlo zadavatele: 
 
Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 
 

2. Další podmínky: 
 
Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými za uchazeče jednat 
podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě podpisu nabídky jinou osobou musí být písemné 
zmocnění či pověření přiloženo k nabídce.  
 
Nabídka bude dále obsahovat úplnou adresu sídla účastníka s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. 
Součástí nabídky bude jedno vyhotovení  návrhu smlouvy v souladu se všeobecnými obchodními 
podmínkami Města Český Krumlov (uveřejněné na webových stránkách města Český Krumlov) 
podepsanou  osobou oprávněnou k podpisu smlouvy. 
 
Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 
 

„Vývoz odpadkových košů v lokalitě historické centrum města, Špičák, Plešivec“ 
NEOTEVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ 

Ostatní 
1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny nabídky a 

výběrové řízení zrušit a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky 

 
 
 
 
V Českém Krumlově dne 21. 12. 2010 

                                                                                                 Mgr. Dalibor Carda 
                                                                                                     starosta města 

 
Přílohy:  

1. Podrobná specifikace místa plnění zakázky  
2. Rozsah, četnost a harmonogram plnění předmětu zakázky 



Příloha č. 1  
 

Lokality plnění předmětu nabídky 
 

Historické centrum města 
 

1. Lokalita Jelení zahrady (včetně obou parkovišť), pěší komunikace mezi vodním tokem 
Polečnice a Státním hradem a zámkem Český Krumlov, Hradní ulice ke komunikaci 
Chvalšinská 

2. Od mostu Na Plášti směrem do Rybářské ulice, Plešivecké schody, ulice Nad Schody, 
Plešivecké náměstí, Horská ulice, ulice Za Soudem (včetně Růžové zahrady), lokalita 
městského parku, Linecká ulice (včetně dětského dopravního hřiště a parkoviště), 
ulice Tavírna, pěší komunikace z ulice Tavírna do ulice Objížďková, ulice U Vltavy, 
Po Vodě, Rooseveltova 

3. Od Budějovické brány, ulice Latrán, Věžní, V Jámě (včetně parkoviště Pod Poštou), 
průchod klášterem z ulice Pivovarská do ulice Latrán, ulice Pivovarská, Klášterní, 
Formanská, Nové Město, Na Fortně, náplavka u pivovaru, Zámecké Schody, 
Lazebnický most, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, Dlouhá, Na Ostrově, Panská, 
Široká, Panenská, Soukenická, Horní (včetně zahrady u městského divadla, Seminární 
zahrady a nádvoří prelatury), Kostelní (včetně prostorů okolo kostela Sv. Víta), 
náměstí Svornosti, ulice Kájovská, Na Louži, Hradební, most Dr. E. Beneše, náplavka 
od mostu Dr. E. Beneše směrem k pasáži Hradební (včetně dětského hřiště Hradební) 

4. Objížďková ulice v úseku od Horní ulice na parkoviště pod autobusovým nádražím 
(včetně parkoviště), Kaplická ulice směrem k autobusovému nádraží, autobusové 
nádraží, pěší komunikace od autobusového nádraží do ulice Za Tiskárnou 

 
V celém úseku včetně ostatních veřejných prostranství výše neuvedených. 
 

Plešivec 
 

1. Důlní ulice, ulice Plešivecká, Na Stráni, Slunečná, Strmá, Skalní, Dělnická, Spojovací, 
Krásné Údolí (včetně náměstíčka) a ulice U Cihelny 

2. veřejná prostranství na sídlišti Plešivec, ulice Konvalinková, Zvonková, Luční, 
Věncová, U Jeslí, Pod Kaštany a ulice 5. května (k mostu Rechle včetně) 

 
V celém úseku včetně ostatních veřejných prostranství výše neuvedených. 
 
 

Špičák 
 

1. Ulice Latrán v úseku Budějovická Brána – Třída Míru (včetně pěší komunikace ve 
směru most U Poráků), ulice Chvalšinská v úseku Vošahlíkův mlýn – Fialková, 
Fialková 

2. Ulice Špičák, T. G. Masaryka, U Luny (včetně parkoviště), Třída Míru k zastávce 
MHD u č.p. 97, serpentina (včetně prostranství u kina a pěší komunikace k světelné 
křižovatce) 

 
V celém úseku včetně ostatních veřejných prostranství výše neuvedených. 
 
 



 
 
Příloha č. 2  
 

Rozsah a četnost plnění předmětu nabídky 
 
 
 
Letní období:  
 

• V době od 1. 4. do 31. 10. (31 týdnů), vývoz 7 dnů v týdnu 
 
• Četnost vývozu: 

 
1. ranní vývoz (lokality historické centrum, Špičák, Plešivec), v době od 06,00 

hod. 
2. odpolední vývoz (lokalita historické centrum), v době od 13,00 hod. 
3. večerní vývoz (lokalita historické centrum), v době od 18,00 hod.  

 
 
 
Zimní období: 
 

• V době od 1. 11. do 31. 3. (21 týdnů), vývoz 7 dnů v týdnu 
 
• Četnost vývozu: 

 
1. ranní vývoz (lokality historické centrum, Špičák, Plešivec), v době od 06,00 

hod. 
2. odpolední vývoz (lokalita historické centrum), v době od 14,00 hod. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


