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Písemná výzva k předložení cenové nabídky služeb
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: Obec Běleč, Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, IDDS 7wjajvb
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na nákup služeb
Oprávněná osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce, tel. 724 189 517, smejkal@obecbelec.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu od občanů a firem na území obce Běleč.

Minimální počet svozů: od 1.4. do 30.9. každých 21 dnů, od 1.10. do 31.3. každých 14 dnů
Předpokládaná cena služeb: roční cena služeb včetně DPH 60.000,- Kč
Kritérium hodnocení nabídek: 100 % - roční cena služeb

Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody,
- čestné prohlášení o bezdlužnosti na pojistném (zdravotní, sociální) a daních (stejně i na případném penále).

2) Nabídka bude obsahovat roční cenu služeb v Kč včetně DPH, která bude zahrnovat všechny ostatní náklady
a poplatky. Cena bude kalkulována dle počtu obyvatel a počtu neobývaných objektů. V současné době je
počet obyvatel 181 a počet obsluhovaných trvale neobývaných objektů 23.

3) Termín plnění: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejvýše 6 měsíců.
4) Cena  bude  v  dalších  letech  automaticky  upravena  podle  počtu  trvale  bydlících  obyvatel  a  počtu

obsluhovaných  trvale  neobývaných  objektů,  využívajících  obecní  sběr  komunálního  odpadu  (firmy,
rekreační objekty). Počet obyvatel a objektů se počítá k 1. 1. daného roku.

5) Fakturace služeb bude pololetní, za 1. pololetí bude faktura vystavena do 31. 5., za 2. pololetí do 30. 11.
6) Nabídky budou doručené v  zalepené obálce  s  nápisem "Neotvírat  –  nabídka odvoz  odpadu",  na  adresu

Obec Běleč, 391 43 Běleč 22 do pátku 27. 5. 2011 12:00 hodin, kdy proběhne veřejné otevírání obálek.
7) Data k ocenění:

Počet obyvatel a objektů k bydlení (k 1. 5. 2011): Běleč Bzová Elbančice
Počet trvale bydlících obyvatel 105 72 4
Počet objektů k bydlení trvale obydlených 28 20 1
Počet objektů k rekreaci trvale neobydlených 9 12 1
Počet objektů firem, využívajících komunální odpad 1 0 0
Rozmístění odpadových nádob – sídla Běleč,  Bzová, Elbančice – v  místní části Běleč vedle místních
komunikací v úseku od č.p. 33 k č.p. 10, u č.p. 43, od č.p. 4 k č.p. 45 a dále vedle silnice II/137 v úseku od
č.p. 18 k č.p. 40, v místní části Bzová vedle místních komunikací v úseku od č.p. 15 k č.p. 35, dále od č.p. 31
k č.p. 33 a dále vedle silnice II/137 od č.e. 1 k č.e. 2, v místní části Elbančice vedle silnice II/137.
Používané nádoby: Popelnice kulaté plastové i kovové do 110 l, popelnice plastové na kolečkách do 140 l.
Zhotovitel zlikviduje i odpad v plastových pytlích umístěných u popelnic.

8) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.

V Bělči dne 2. 5. 2011

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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