OBECNÍ ÚŘAD HODSLAVICE
742 71 Hodslavice č.p. 211
Zadávací podmínky
pro podání cenové nabídky
„Komplexní nakládání s odpady“
Tyto zadávací podmínky jsou podkladem pro podání nabídek v rámci poptávky dodavatele služby.
Zadavatel :

Obec Hodslavice

Zastoupený :

Martinem Reptou , místostarostou obce

IČ :

00297917

Telefon :

556 731 656

E mail :

mistostarosta@hodslavice.cz

1.

Předmět nabídkové ceny

Předmětem nabídkové ceny je svoz a zajištění uložení směsného komunálního odpadu, svoz a využití separovaných
složek odpadů, svoz a zneškodnění velkoobjemového a nebezpečného odpadu z obce Hodslavice ( počet obyvatel
1720) v tomto rozsahu:

Druh odpadu

Počet nádob

Vlastník

Typ a obsah nádoby

Svoz______

Směsný komunální

1000 ks zadavatel

Popelová nádoba 110. l

1 x 14 dnů

Plast

14 ks

zadavatel

Zvon 2100. l

1 x týdně

Sklo

16 ks

zadavatel

Zvon 1550 l

na zavolání cca 1x měsíčně

Papír

11 ks

zadavatel

Nádoba 1100 l.

na zavolání cca 1x měsíčně

Velkoobjemový

15 ks

dodavatel

Kontejner 5 m3

2 x ročně

Nebezpečný

2 ks

dodavatel

Kontejner 20 m3

2 x ročně
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Údaje o množství odpadů za rok 2010 (v tunách) :
Směsný komunální

316,05

Plast

12,85

Sklo

24,66

Papír

6,71

Velkoobjemový

31,80

Nebezpečný

2,04

2.

Místo a doba plnění
Katastr obce Hodslavice, rok 2012

3. Prohlídka místa plnění dle poptávky
Zadavatel umožní všem zájemcům prohlídku místa plnění, a to po telefonické dohodě s místostarostou obce.
( p. Martin Repta tel. 777 721580)

4.

Obsah a forma nabídek

Nabídková cena bude zpracována v Kč včetně DPH za tunu každé komodity.
Nabídková cena bude garantována po celou dobu plnění.
Nabídka může obsahovat další nabízené služby (bezplatný nájem nádob na separovaný odpad, dodávka nádob na
směsný odpad pro občany a p.)
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě pro občany a pod.)
a bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče včetně razítka.
Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena
nápisem
„NEOTEVÍRAT - Cenová nabidka – Komplexní nakládání s odpady“
zaslaná na adresu: Obec Hodslavice, Martin Repta, 742 71 Hodslavice 211

5.

Lhůta pro podání nabídek

Do 5.8.2011 do 11:00 hod
V Hodslavicích dne

20.7.2011
……………………………………..

Martin Repta
místostarosta obce Hodslavice
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