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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 316/53/2021
ze dne 10.12.2021

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku na výběr dodavatele bio kontejnerů
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1) Informace o nabídkách podaných v rámci indikativního poptávkového řízení na
dodávky (dále jen veřejná zakázka), realizovaného dle ustanovení § 31 zákona č.
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele Bio kontejnerů, dle důvodové zprávy.
2) Doporučení hodnotící komise uvedené ve zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek.

II. Schvaluje
Výběr dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, a to:
Pilnaj Cont s.r.o., se sídlem Hochmanova 511, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČO:28737083

III. Rozhoduje
1) o výběru dodavatele Pilnaj Cont s.r.o., se sídlem Hochmanova 511, 413 01
Roudnice nad Labem, IČO:28737083, pro veřejnou zakázku „Nákup Bio
kontejnerů“ pro obec Zdiby, jehož nabídka byla s nabídkovou cenou 47 000,-Kč bez
DPH / kontejner 9 m3 a 35 000,-Kč bez DPH / kontejner 3m3 za jeden kus,
vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2) O uzavření smluvního vztahu se společností Pilnaj Cont s.r.o., se sídlem
Hochmanova 511, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:28737083, dle nabídky tohoto
dodavatele.

IV. Ukládá
Obecnímu úřadu obce Zdiby uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle čl.
III tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:
Provede:

JUDr. František Kotalík
OÚ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 316/53/2021
Na základě provedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky (dále jen veřejná zakázka),
zadávané dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, je předkládán Radě obce Zdiby návrh na výběr nejvhodnější nabídky
na výběr dodavatele nových bio kontejnerů.
Na základě dlouhodobých zkušeností a zejména ekonomického hlediska provozu svozového
vozidla Multikar 27 – hákový nosič kontejnerů (dále jen „stávající svozové vozidlo“), které je v
současné době ve vlastnictví obce Zdiby a které je využíváno výhradně pro svoz bio odpadu, byl
zakoupen, jako náhrada za stávající svozové vozidlo, nový hákový nosič Iveco, a to v souladu
s usnesením RO č. 284/48/2021ze dne 3.9.2021.
V návaznosti na pořízení nového vozidla dojde k postupné obměně stávajících, rozměrově a
technicky nestandardních bio kontejnerů za standardní typy těchto kontejnerů (i s vyšší
kapacitou/objemem) a následnému prodeji stávajícího svozového vozidla včetně kontejnerů
(jako souboru věcí). Tím dojde nejen ke zkvalitnění služby občanům, ale také získání technicky
„stabilnějšího“ vozidla a zřejmě i k výrazným ekonomickým úsporám s předpokládanou
návratností investice (oproti ponechání si stávajícího svozového vozidla a bio kontejnerů).
Právě s ohledem na potřebu zakoupení typizovaných kontejnerů, které je možno svážet i jinými,
běžně dostupnými vozidly (v případě výpadku vozidla našeho) a faktickému atypickému
provedení stávajícího hákového nosiče multikára a k němu náležejících kontejnerů v atypickém
provedení a s jejich pouze jednoúčelovým využitím, kdy není možno stávající kontejnery bez
stávající multikáry řádně svážet a využívat (a naopak), je předkládán návrh na výběr dodavatele
standardních kontejnerů. Je faktem, že i sama pořizovací cena standardních kontejnerů je celkově
nižší než ceny stávajících nestandardních kontejnerů a při jejich případné obměně vzniknou obci
nižší náklady.
Obec Zdiby realizovala indikativní poptávkové řízení dodavatelů etablovaných na trhu a získala
cenové nabídky uchazečů s parametry jimi nabízených výrobků viz příloha DZ. Následně byla
provedena prohlídka nabízeného zboží u třech dodavatelů, kteří se umístili na prvních třech
místech a posuzováno technické provedení. Po této prohlídce bylo konstatováno, že požadavky
zadavatele jak na kvalitu, tak provedení kontejnerů splňuje nabídka uchazeče, jehož výběr je
předkládán RO k rozhodnutí.
Přílohy této DZ:
− č. 1 – Seznam oslovených uchazečů
− č. 2 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
− č. 3 – Komparace nabídek

