OBEC HŘIMĚŽDICE – OBECNÍ ÚŘAD HŘIMĚŽDICE
262 14 Hřiměždice čp.46, okres Příbram
IČ: 00242268 DIČ: CZ00242268 tel. 318 588 379, 318 595 714
ID datové schránky: y2wby42
e-mail: obec@hrimezdice.cz
internetové stránky: www.hrimezdice.cz

Hřiměždice 9.11.2016

Poptávka – služby spojené s nakládáním s komunálními odpady
Poptáváme u Vás služby spojené s nakládáním s komunálními odpady
v obci Hřiměždice pro období od 1.1.2017 do 31.12.2020.
Poptáváme sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně vytříděných složek, druhotných surovin a nebezpečných odpadů
z území obce Hřiměždice (části Hřiměždice, Háje, Vestec).
Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn dle harmonogramu ve
stanovený svozový den.
Obec požaduje zachovat známkový systém svozu směsného komunálního
odpadu ze sběrných nádob (popelnic).
Svoz vytříděných složek, druhotných surovin, nebezpečného odpadu a
objemného odpadu bude prováděn na základě objednávky (výzvy) obce.
Obec zároveň požaduje vedení evidence všech odpadů, druhotných surovin a
zasílání hlášení o odpadech a vytříděných složkách.
Předpokládaná frekvence vyvážení:
SKO – týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, sezónní dle harmonogramu
svoz SKO – pytle s logem – 1x týdně odvoz ve stanovený den
tříděný odpad – na výzvu, dle potřeby
komunální odpad (hřbitov) kontejner do 3.5t – cca 10x do roka na vyžádání
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně mobilní sběrna
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Nabídka bude obsahovat:
1. Cena známek pro občany obce dle četnosti svozu pro nádoby
(popelnice) o objemu 110 l
roční cena - zahrnuje náklady na 1 známku dle frekvence vyvážení SKO/rok
(jízdní výkon, skládkovné, manipulace, poplatky apod.) Známky dodá dodavatel
(svozová firma).
cena bez
Cena včetně
Druh svozu
DPH %
DPH
DPH
1x týden po celý rok
Sezónní - 1x týdně v zimě, 1x14 dní
v létě
1x 14 dní po celý rok
Měsíční - 1x měsíc po celý rok
Zimní období - 1.1. - 30.4. a 1.10. - 31.12.
Letní období - 1.5. - 30.9.

2. Pytlový svoz - cena za 1 ks pytle s logem dodavatele (svozové firmy)
o objemu 110 l
Cena zahrnuje náklady na pořízení 1 ks pytle s logem dodavatele (svozové firmy) +
likvidaci odpadu (jízdní výkon, skládkovné, poplatky apod.) Svoz pytlů bude pravidelně
1x týdně ve stanovený den z 1 určeného místa ve Hřiměždicích. Pytle s logem budou
prodávány prostřednictvím obecního úřadu nebo dodavatele občanům.
Druh svozu

cena bez
DPH

DPH %

Cena včetně
DPH

Jednorázové pytle

3. Cena za obsloužení 1 nádoby na tříděný odpad
Obsloužením jedné nádoby na tříděný odpad se rozumí: odvoz tříděného odpadu dané
komodity z jednoho kontejneru na tříděný odpad z obce Hřiměždice nebo z části Vestec
dle objednávky (výzvy) obce.
cena bez
Cena včetně
Druh odpadu
DPH %
DPH
DPH
sklo - do 1.5 m³
sklo - volně vedle zvonů m³
papír - do 1.5 m³
papír - do 3.0 m³
papír - volně vedle zvonů m³
plasty - do 3.0 m³
plasty - volně vedle zvonů m³
nápojový karton - do 1.5 m³
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Odvoz tříděného odpadu z obce bude uskutečněn do ……..
pracovních dnů od vyzvání
Počet a druhy kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci:
Plast – spodní výsyp – (velký zvon) nad 1,5 m3
Papír – spodní výsyp – (malý zvon) do 1,5 m3
Papír – spodní výsyp – (velký zvon) nad 1,5 m3
Sklo – spodní výsyp – (malý zvon) do 1,5 m3
Tetrapack – spodní výsyp – (malý zvon) do 1,5 m3

5 ks
3 ks
1 ks
5 ks
3 ks

4. Svoz nebezpečného odpadu – mobilní sběrna
Přistavení 1 mobilní sběrny na vybrané odpady 2x ročně postupně na 3 určené místa
(část Hřiměždice, Háje, Vestec) po dobu 10 minut (vždy 1 stanoviště), odběr těchto
odpadů, další manipulace včetně využití nebo zneškodnění.

Za provedené služby bude zaplacen jednorázový poplatek ………. Kč/rok +
DPH a smluvní částka …..…… Kč/rok a obyvatele + DPH.
Za tuto částku budou zdarma odebírány odpady uvedené v příloze od fyzických osob
nepodnikajících.
Odebírané odpady
Katalogové číslo
02 01 08
13 02 08
15 01 10
16 01 07
16 01 13
16 01 14
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 27
20 01 32
20 01 33
20 01 33

název
Agrochemické odpady neobsahující nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Jiná nepoužitá léčiva
Baterie a akumulátory (monočlánky)
Baterie a akumulátory
Zářivky – celé

Dodavatel (svozová firma) může navrhnout jiné řešení likvidace svozu
nebezpečného odpadu včetně likvidace pneumatik a objemného odpadu.
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5. Odvoz – komunální odpad (hřbitov)
Cena bude stanovena za 1 t převzatého odpadu

cena bez
DPH

DPH %

Cena včetně
DPH

jízdní výkon - Kč/km
manipulace
poplatek pronájem
kontejneru - 1 den
poplatek za skládkování
skládkovné - komunální
odpad (objemný odpad)
6. Vedení evidence
Za vedení evidence všech odpadů, druhotných surovin a za vytváření a
zasílání hlášení o odpadech a vytříděných složkách (EKO-KOM) náleží
zhotoviteli částka ve výši …...…..… % z roční odměny EKO-KOMu

7. Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo.
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky podávejte:
 osobně, poštou na adresu: Obec Hřiměždice, 262 14 Hřiměždice 46,
 e-mailem: obec@hrimezdice.cz
 nebo datovou zprávou – ID datové schránky: y2wby42
do 21. listopadu 2016 do 17 hodin.
O výběru dodavatele rozhodne Zastupitelstvo obce Hřiměždice.
Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena do 30.11.2016.
V Hřiměždicích dne 9.11.2016

Jiří Novák
starosta obce
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