
Registrace zájemce o účast  

ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na dodavatele služeb zpracování elektroodpadů. 

ELEKTROWIN a.s. 

se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 272 57 843 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10027 

(dále jen ELEKTROWIN a.s. nebo vyhlašovatel/zadavatel)  

Společnost ELEKTROWIN a.s. oznamuje zájem o výběr dodavatelů zpracování odpadních 

elektrozařízení z jím provozované sběrné sítě pro spolupráci v období od roku 2022. 

Níže vyplněné informace a doložení požadované dokumentace budou použity pro rozhodnutí o 

kvalifikaci uchazeče k účasti na veřejné soutěži. Veškeré dokumenty slouží pouze k výše uvedenému 

účelu.  

Registrace, spolu s požadovanými dokumenty a zveřejnění všech účetních závěrek v obchodním 

rejstříku je podmínkou pro účast ve veřejné soutěži.  

Uchazečům, kteří kvalifikačním předpokladům nevyhoví, budou důvody sděleny písemně do 15 dní od 

ukončení registrace uvedené na webových stránkách společnosti ELEKTROWIN a.s.  

Uchazečům, kteří kvalifikačním předpokladům vyhoví, a kteří k registraci předloží podepsanou 

Dohodou o mlčenlivosti (viz níže), bude zaslána výzva k podání nabídky na dodavatele služeb 

zpracování elektroodpadů. 

Obsah výzvy považuje společnost ELEKTROWIN a.s. za důvěrný materiál. Z tohoto důvodu požaduje 

před zasláním výzvy podpis Dohody o mlčenlivosti. Vzor Dohody o mlčenlivosti je přílohou tohoto 

oznámení, uchazeč předloží podepsaný návrh Dohody o mlčenlivosti ke své registraci.  

Zjištění, že byl obsah výzvy zpřístupněn třetím stranám, je důvodem pro ukončení účasti uchazeče ve 

veřejné soutěži, ukončení jednání o uzavření smlouvy, případně pro ukončení smluvní spolupráce, byla-

li již smlouva uzavřena. 

Registraci zašlete v písemné podobě na adresu společnosti ELEKTROWIN a.s. v obálce označené 

„Veřejná soutěž – zpracování“. Registrace budou přijímány do 16. 7. 2021 do 14 hodin. 

V Praze dne 28. 6. 2021 

Ing. Roman Tvrzník 

předseda představenstva 



1. Identifikační údaje

Název společnosti  

Sídlo   

IČO/DIČ  

Webové stránky  

Adresa provozovny 

IČZ  

Kontaktní osoba pro účast ve veřejné soutěži 

Tel./mobil/e-mail  

Zájem o zpracování skupin 1 

2. Prokázání kvalifikace

Zájemce o účast ve veřejné soutěži o dodávku služeb předloží všechny zákonem požadované platné 

souhlasy a povolení. To se týká i všech subdodavatelských společností.  

Předloženy budou především následující dokumenty: 

a) živnostenské oprávnění,

b) oprávnění k podnikání v oboru nakládání s odpady

c) souhlasy orgánů státní správy, specifikující rozsah povolených činností (zejména - souhlas

k provozování zařízení na zpracování elektroodpadu, schválený provozní řád, pravomocné

kolaudační rozhodnutí na provozovnu, souhlasy orgánů ochrany ovzduší, vod),

Dokumenty budou předkládány v prosté kopii. 

3. Dohoda o mlčenlivosti

Zájemce o účast ve veřejné soutěži o dodávku služeb předloží podepsaný návrh Dohody o mlčenlivosti, 

jejíž vzor je přílohou tohoto oznámení. Nabídka Zájemce, který podepsaný návrh Dohody nepředloží, 

bude odmítnuta.  

1 Vypište čísla skupin podle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností 


