
Veřejná zakázka na likvidaci odpadu 18 01 03 N – odpady, na jejichž  
    sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky  

s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova pro seniory  
Sociálních služeb města Moravská Třebová 

 
1. Název zakázky: 
 

 
Veřejná zakázka na likvidaci odpadu 18 01 03 N – odpady, na jejichž  

    sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky  
s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova pro seniory  

Sociálních služeb města Moravská Třebová 
 

 
2. Místo plnění: 
 

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová 

 
3. Zadavatel: 
 

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová 

 
4. Vymezení předmětu zakázky: 
 

 
Pravidelná likvidace odpadů 18 01 03 N – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova         
pro seniory (DpS) – jedná se zejména o likvidaci jednorázových plen užívaných klienty DpS. 
 

 uchazeč zajistí bezúplatně nádoby na výše uvedený odpad 

 četnost provádění odvozu odpadů dle platných hygienických předpisů tj. v letním 
období do 48 hodin a v zimním období do 72 hodin 

 předpokládaný objem produkovaného odpadu cca 120-150 kg za 24 hodin 

 
5. Způsob zpracování vzorové nabídky: 
 
Nabídka musí obsahovat mimo vymezení předmětu zakázky (bod 4): 
 

 popis realizace procesu likvidace odpadů 

 návrh ceny za likvidaci 1 kg odpadu 

 návrh smlouvy a způsob úhrady 

 reference  

 
 
6. Kritéria hodnocení nabídky:  
 

Hodnotící kritéria obsažené ve výzvě k podání: 
 cena nabídky – váha 100 % 

 
 



7. Lhůta pro podání nabídek: 
 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná dnem 6 února 2012  

a končí dnem 17. února 2012 v 14.00 hod. 
 

 
8. Místo, doba a způsob podání nabídek:  
 

 
V zalepené obálce, osobně nebo poštou na ředitelství 

Sociálních služeb města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová.  
Obálku označte „SOUTĚŽ – LIKVIDACE ODPADU“ 

 

 
9. Kontaktní osoba:  
 

 
Marie Švestková, provozní technik, Tel. 461 318 252, Mobil 731 151 809 

 

 
10. Rušící podmínka:  
 

 
Zadavatel si vymiňuje právo, v případě pro něj nevhodných nabídek, zrušit soutěž bez udání 

důvodu. Vyzvaní zájemci by byli o takové skutečnosti informováni 
 

 
V Moravské Třebové dne 3. 2.2012. 
      Sociální služby města Moravská Třebová 
       ředitel Ing. Emil Maléř 
Příloha: 

 
Tabulka vyhodnocení nabídek – výběrové řízení na likvidaci odpadu 180103 N – odpady, na jejichž 
sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu 
domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová 
 

     

Pomocná tabulka vyhodnocení    
VŘ na likvidaci odpadu 180103 N – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova pro seniory  

     

Nabídka / Firma, sídlo  Splnění 
zadávacích 
podmínek 

Cena v Kč bez DPH  
100 % kritérium  

Pořadí 

MEGAWASTE – EKOTERM Prostějov ano 6,80 1. 

Hamzova odborná léčebna Košumberk ano 6,95 2. 

EKOLA České Libchavy ano 9,90 4. 

SITA CZ Praha ano 8,05  3. 

     



Rada města schvaluje:  
 
 

2101/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou 
MEGAWASTE – EKOTERM, spol. s r. o., U spalovny 4225/6, 796 01 
Prostějov, IČ: 26227274 na likvidaci odpadu  180103 N – odpady, na 
jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova pro seniory 
Sociálních služeb města Moravská Třebová.  
 

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 

 
 
 
 


