
                                 

Výzva veřejné zakázky:

Systém odděleného sběru bioodpadů 
ve městě Proseč

Část 1: Dodávka automobilu
Část 2: Dodávka nádob na odpad

Zjednodušené podlimitní řízení



1 Identifikační údaje

Druh zakázky: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení v režimu 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Předpokládaná hodnota zakázky

Nákladní automobil s nástavbou jednoramenný nosič kontejnerů: 1 500 000,- Kč (bez DPH)

8 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) – 12 m3:                        287 200,- Kč (bez DPH)
2 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) – 7 m3:                         574 000,- Kč (bez DPH)
3 ks - Nádoyb na odpad (kontejenry) – 3 m3:                           71 700,- Kč (bez DPH)

  

Místo plnění veřejné zakázky: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Zadavatel veřejné zakázky

Název: Město Proseč

Sídlo:                                Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Právní forma: obec
IČ: 00270741
Zástupce zadavatele: Jan Macháček - starosta

2 Požadovaný předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Systém odděleného sběru 
bioodpadů ve městě Proseč“ 

Dodávky obsahují:

Nákladní automobil s nástavbou jednoramenný nosič kontejnerů: 1 500 000,- Kč (bez DPH)

8 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –  12 m3 :                        287 200,- Kč (bez DPH)
2 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –   7 m3 :                        574 000,- Kč (bez DPH)
3 ks - Nádoby na odpad (kontejenry) –   3 m3 :                          71 700,- Kč (bez DPH)

Celý předmět veřejné zakázky je členěn na části. Je umožněno dílčí plnění. Každá z částí 
veřejné zakázky může být tedy dodána jednotlivě (v členění dle kapitol) nebo může být celý 
předmět veřejné zakázky dodán jako celek.

Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, 
prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.



3 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace s přílohami jsou k dispozici v elektronické verzi ke stažení na profilu 
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270741

4   Lhůty a kontakty

Zahájení zadávacího řízení:
1. října 2P14

Termín pro podání nabídek:
21. října 2014 do 15:00 hodin, 
na adrese: Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Nabídky lze podat každý pracovní den – v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 
do 15:00 a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejpozději však do shora uvedeného konce lhůty pro 
podání nabídek.

Otevírání obálek:
21. října 2014 od 15:00 hodin, 
na adrese: Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Osoby poskytující informace:
Jan Macháček – starosta

5 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

6 Údaje o hodnotícíh kritériích

Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

V Proseči dne 1. října 2014

....................................                                                                                                   
Jan Macháček - starosta




