
 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné 

zakázky malého rozsahu (2. kategorie), zadávané mimo režim zákona, v některých bodech 

zadání inspirované zadáním dle zákona v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (dle § 

38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktualizovaném znění (zákona č. 

55/2012 Sb.)). 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

název: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko 

sídlo: Stožec 54, 384 44 Stožec 

IČ: 72026715 

 

Název zakázky: „Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - 

kompostéry“ 

 

Předmět a popis zakázky, podmínky plnění veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 441ks kompostérů, 125ks velikosti 700l, 316ks 
velikosti 900l. Místem předání dodávky je sídlo zadavatele.  
 

Předpokládaná cena zakázky: 934 661,- bez DPH,  1 130 940,- vč. DPH 

 

Podmínkou účasti ve veřejné zakázce je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném 

zadavatelem. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 

a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 54 zákona v návaznosti na § 62 

zákona čestným prohlášením a předložením těchto dokladů: 

� výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán; 

� oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky; 

 



 

Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona zadavatel 

nepožaduje. 

 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 

1 písm. a) předložením dokladu o provedení alespoň 1 dodávky obdobného charakteru 

v minimální hodnotě 500 tis Kč bez DPH. 

 
Předmět zakázky, podrobné požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících 
kritériích jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci. 
Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 24. července 2014 v 10:00 hod. Nabídka bude 

doručena na adresu sídla zadavatele: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko, Stožec 54, 384 

44 Stožec. 

Po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy v pondělí 24. července 2014 v 11:00 hod se 

v kanceláři obecního úřadu v Lenoře (Lenora 36)  uskuteční otevírání obálek a následně 

hodnocení nabídek.  

 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

Jediným kritériem hodnocením je výše nabídkové ceny. 

Žádost o zadávací dokumentaci či dodatečné dotazy zašlete elektronicky na 

poradce.urban@quick.cz    

 

Podáváním dalších informací technického charakteru je pověřen Ing. Josef Urban, tel: +420 

777 267 555, email: poradce.urban@quick.cz    

 

 

 

 

 

        Ing.Zdeňka Lelková 

            předsedkyně mikroregionu 

 

 

 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 

Příloha č. 2: Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 3: CD se zadávací dokumentací 

 


