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Úvod 
Provozovatel kolektivního systému je dle § 44 odst. 6 písm. b) zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností 
(dále jen „Zákon“) mimo jiné povinen zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o postupu výběru osob 
poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností. Nakládáním s odpadním elektrozařízením se 
pak dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech rozumí soustřeďování, shromažďování, skladování, 
sběr, úprava, využití, odstranění, obchodování nebo přeprava odpadního elektrozařízení. 
 
Tento dokument stanoví obecné podmínky při výběru smluvních dodavatelů, kteří společnosti ELEKTROWIN a.s. 
poskytují služby v oblasti nakládání s odpadním elektrozařízením, zejména zajišťují přepravu odpadních elektrozařízení 
ze sběrných míst zaregistrovaných v systému provozovaném společností ELEKTROWIN a.s. a zpracování odpadních 
elektrozařízení v souladu se Zákonem. 

Výběr dodavatelů zajišťujících zpětný odběr odpadních elektrozařízení není omezený, na vytvoření místa zpětného 
odběru má nárok každý zájemce, kterému v minulosti nebyla ze strany společnosti ELEKTROWIN a.s. spolupráce 
vypovězena na základě porušení zákonných, smluvních, nebo závazných podmínek. Pro dodavatele z řad obcí platí 
ustanovení § 16 a § 65, odst. 2, písm. b) Zákona. 

Cílem tohoto dokumentu je transparentním a pro účastníky výběrových řízení důvěryhodným způsobem popsat 
postup stanovený vnitřními směrnicemi společnosti ELEKTROWIN a.s. pro výběr dodavatelů nediskriminačním 
způsobem a v souladu s politikou společnosti. 

Výběrová řízení jsou vyhlašována jako veřejná soutěž. Výzva k podávání nabídek je vyhlašována v souladu s § 1772 - § 
1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a v souladu se Zákonem. 

Komise pro výběrové řízení 
V případě požadavku představenstva na zajištění externí služby v oblasti nakládání s odpady, nebo v případě ukončení 
smluv uzavřených na dobu určitou, jmenuje předseda představenstva v souladu s interní směrnicí komisi pro výběrové 
řízení, která sestává z předsedy a minimálně dvou členů z řad zaměstnanců společnosti ELETROWIN a.s. Předseda 
může jmenovat i externí osoby v případě, že si to charakter a odbornost výběrového řízení vyžaduje. 

Komise zajistí vypracování poptávky, ve které specifikuje požadavky a kritéria výběrového řízení a minimální hodnoty 
plnění požadovaných kritérií. Zvlášť je kladen důraz na zahrnutí bezpečnostních požadavků vyplývajících z politiky 
společnosti.  
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Vyhlášení výběrového řízení 
Komise zajistí zveřejnění záměru o plánovaném výběrovém řízení na webových stránkách společnosti, kterým vyzve 
zájemce k evidenci do výběrového řízení do stanoveného data. Výzva k registraci na účasti ve výběrovém řízení je 
otevřená všem zájemcům. 

U zaregistrovaných zájemců je ověřena odborná způsobilost k podání nabídky prostřednictvím veřejných zdrojů – 
obchodní rejstřík (předmět činnosti, účetní závěrky), registr zařízení (oprávnění ke zpracování) apod. Výzva k podání 
nabídek bude rozeslána všem uchazečům, kteří splní základní podmínky pro účast (stanovené poptávkou). 

Výběrové řízení 
Výzva k podání nabídek je koncipována v souladu s platnou legislativou a interními předpisy společnosti 
ELEKTROWIN a. s.  

Výzva musí vždy obsahovat 
- Definovaný předmět činnosti a podmínky spolupráce 
- Kvalifikační předpoklady 
- Lhůtu, způsob a místo pro podání nabídek 
- Lhůtu pro vyhodnocení nabídek, pokud se předpokládá více kol, uvedení časového harmonogramu 
- Uvedení informace o výběru více dodavatelů, pokud je výběrové řízení na více dodavatelů s regionální 

působností 
- Požadavek na záruku kvality 
- Reference a dosavadní zkušenosti na základě hodnocení dodavatelů dle interních předpisů ELEKTROWIN a.s. 
- Postup v případě dotazů a doplňování poptávky  
- Kritéria výběru 
- Podmínky ukončení výběrového řízení 

Hodnocení 
Komise pro výběrové řízení na svém jednání otevírá dodané nabídky společně najednou a posoudí jejich úplnost. 

Úplné nabídky jsou hodnoceny následovně: 
- Splnění požadavků výběrového řízení  
- Splnění kritérií výběru dodavatele specifikovaných ve výzvě k podání nabídek 

V případě výběrového řízení s regionální působností je hodnocení dvoukolové, kdy do dalšího kola jsou pozváni 
účastníci, kteří splní podmínky prvního kola – především úplnosti podané nabídky. V druhém kole jsou hodnocena 
kritéria výběru dodavatele. 

Výběr dodavatelů 
Na základě vyhodnocení výběrového řízení komise vypracuje zprávu z výběrového řízení, ve které jsou vyhodnocena 
všechna kritéria výběrového řízení a vybrán dodavatel nebo více dodavatelů splňujících požadovaná kritéria, a předloží 
ji představenstvu společnosti.  

Představenstvo společnosti schvaluje předloženou zprávu a potvrzuje vybraného dodavatele. Vítězi výběrového řízení 
nevzniká nárok na uzavření smlouvy, uzavření smlouvy vždy záleží na rozhodnutí představenstva společnosti.  

Kritéria výběru slouží pro interní hodnocení ELEKTROWIN a.s. a společnost je v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 
NOZ oprávněna vybrat si nabídku, která jí nejlépe vyhovuje, případně nevybrat si nabídku žádnou.  

Bude-li představenstvem vybrána nabídka dodavatele, který nedosáhl nejvyššího hodnocení dle kritérií výběru, bude 
toto rozhodnutí zdůvodněno. 

Komise následně uchazečům sdělí rozhodnutí písemně a telefonicky v nabídce uvedené kontaktní osobě. 


