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Výzva k podání nabídky 
Veřejná zakázka na dodávku zadávaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Název veřejné zakázky: Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce 
regionu Písecko 

 

Tato veřejná zakázka (v rámci projektu: „Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu 
Písecko“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003975) 

je spolufinancována Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“). 

 

 

 

Zadavatel: Svazek obcí regionu Písecko 

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Sládek 

Sídlo: Velké náměstí 114, 397 01  Písek 

Korespondenční adresa: Velké náměstí 1, 397 01  Písek 

IČ zadavatele:  71213996 

Tel.: +420 380 602 025 

Email: sorp@sorp.cz 

Kontaktní osoba: Helena Šedivá – administrátor veřejné zakázky 

Tel.: +420 775 929 600 

Email: sediva@sorp.cz 

 

 

Zadávací dokumentace je po celou dobu pro podání nabídek uveřejněna na profilu 
zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=svazekobciregionupisecko 

 

 
 
 
Druh veřejné zakázky: dodávky  
Předmět veřejné zakázky: 298 kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro 18 členských obcí 
Svazku obcí regionu Písecko. 
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 zadávací 
dokumentace Specifikace technických parametrů. Předmět veřejné zakázky je brán jako 
celek a není přípustné dělení veřejné zakázky na části.  
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 400 000,- Kč bez DPH. 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

II. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 

III. INFORMACE O DRUHU, PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ 
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Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2017 do 10:00 hodin. 
Místo pro podání nabídek je na adrese kanceláře zadavatele: Svazek obcí regionu Písecko, 
Velké náměstí 1 (2. patro), 397 01 Písek, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin, 
v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10.00 hodin. U nabídek doručených poštou či 
jinou doručovací službou je rozhodující datum doručení nabídek do kanceláře zadavatele. Za 
okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky. 

 
 
 

 
 
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Požadavky na způsob podání nabídek jsou 
uvedeny v Zadávací dokumentaci.  
 
 
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v Zadávací 
dokumentaci.  

 
 
 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídky budou 
seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH.  
 
 
 
 
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze za podmínek uvedených v § 127 zákona.  
Pokud zadavatel neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena, může podle § 127 odst. 2, písm. e) zadávací řízení zrušit. 
 
 
V Písku dne  28.7.2017        

 
…………………………..………………….                                                                        

Ing. Miroslav Sládek 
Předseda Rady regionu  
Svazku obcí regionu Písecko 
v.z. Vladimír Drye, osoba oprávněná  
k podepisování elektronickým 
podpisem za zadavatele 

V. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU 
BÝT PODÁNY   

 

IV. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

 

VI. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

FIKACE DODAVATELE 

 

 
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

VII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA

FIKACE DODAVATELE 

 

 
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

VIII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FIKACE DODAVATELE 

 

 
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  


		2017-07-28T11:07:49+0200
	Vladimír Drye




