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Veřejná zakázka 

 
 

Obec Kobylnice Vás tímto vyzývá  
 

k podání n a b í d k y na ve řejnou zakázku malého rozsahu na služby: 
 

„Sb ěr a svoz odpadu pro rok 2016 - 2017“ 
 
 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
1.1. Zadavatel 
Obec Kobylnice 
Na Budínku 240 
664 51 Kobylnice 
Zastoupena starostou Ing. Lubomírem Šmídem 
IČO: 00 488 160 
Tel: 544 244 826 
e-mail: obec@kobylnice.cz 
1.2. Kontaktní osoba zadavatele: 
Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce, tel.: +420 606 766 476 
e-mail: obec@kobylnice.cz  
 
 
2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
2.1 Předmět a druh ve řejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: 

a) sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu, 
b) sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (sklo- barevné/bílé, plast), 

 
            
           .A.S.A, a.s. 
           AVE komunální služby,a.s. 
           SITA CZ,a.s. 



c) sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů 
Četnost svozů: 

d) četnost svozu komunálních odpadů:        1 x 14 dní, tj. 26 svozů/rok 
e) četnost svozu separačních nádob: 

plast             1 x 14 dní, tj. 26 svozů/rok 
sklo             1 x 30 dní, tj. 12 svozů/rok  

f) četnost svozu objemných a nebezpečných odpadů: 2 x za rok, tj.: 2 sběry / rok 
 

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a následující přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Technická tabulka 
Výzvu včetně příloh obdrží všichni vyzvaní zájemci a bude uveřejněna na oficiálních stránkách 
obce Kobylnice (www.kobylnice.cz). 
Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky na tuto 
veřejnou zakázku. Zadavatel doporučuje uchazečům případné dotazy si vyjasnit v průběhu 
soutěžních lhůt, a to formou e-mail dotazu adresovaného na kontaktní osobu pro zakázku. 
 
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PROVEDENÍ SLUŽBY 
4.1 Termíny pln ění 
Zahájení poskytování služby: 1. leden 2016 
Dokončení: 31. prosince 2017 
4.2 Místo pln ění 
Místo plnění je správní území obce Kobylnice. 
 
5. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 
5.1. Lhůta pro podání nabídek (sout ěžní lhůta) 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni vyhlášení soutěže, tj. 
dne 26.11.2015 a končí dne 8.12.2015 ve 12:00 hod. 
5.2. Místo pro podání nabídek 
Nabídky se podávají 

a) osobně na podatelně Obecního úřadu v Kobylnicích, na adrese Na Budínku 240,       
664 51 Kobylnice, v úředních hodinách 

Po 8:00 až 12:30, 13:30 až 17:00 
St  8:00 až 12:30, 13:30 až 17:00 

b) poštou na adresu zadavatele. 
5.3. Způsob podání nabídek 
Nabídky budou podány v zalepené obálce označené názvem „SOUTĚŽ ODPADY“ a nápisem 
NEOTEVÍRAT. Obálka musí být zalepená a opatřena razítkem uchazeče a podpisem 
oprávněné osoby. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Variantní řešení nabídky zadavatel nepřipouští. 
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah 
vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly přijaty, vráceny uchazečům. 
5.4. Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise ustavená zadavatelem, neprodleně po 
skončení soutěžní lhůty. 
Obálky budou otevírány dle seznamu v pořadí doručení. Komise pro otevírání obálek provede 
kontrolu obálek a kontrolu úplnosti nabídek vzhledem k podmínkám zadání veřejné zakázky        
a následně vyhotoví záznam o otevírání obálek. Nabídka, která nebude z hlediska podmínek 
zadání úplná, bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.  
 
6. ZADÁVACÍ LHŮTA 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 31. 12. 2015. 
 
7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITERIÍCH 
7.1. Kritéria hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost. 



 
7.2. Způsob hodnocení 
Nabídky budou seřazeny podle ekonomické výhodnosti. Zakázka bude přidělena uchazeči, 
který v nabídce prokáže největší ekonomickou výhodnosti pro zadavatele. 
 
9. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
9.1. Obsah a forma nabídky 
Nabídka musí být podána výhradně v českém jazyce. Nabídka musí obsahovat všechny údaje 
požadované v podmínkách výběrového řízení, musí být přehledně členěna: 
 

1. Vyplněný „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo 
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. 

2. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku 
popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení 
zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, 
doplnění nebo změnu. 
Uchazeč předloží návrh smlouvy v tišt ěné podob ě 

3. Vyplněná příloha č. 1 včetně cenová nabídky. 
 
10. PRÁVA ZADAVATELE 
Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - 
nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve 
výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem 
 
 
V Kobylnicích 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 

  
          otisk razítka 
 
 

 
            Ing. Lubomír Šmíd 

  starosta 


