
 
 
 

Obec Tršice 
Tršice č. 50, 783 57 Tršice 

 
Výzva k podání nabídky 

Na dodávky pro projekt „Nádoby na bioodpad v obci Tršice“ 

1. Identifikační údaje žadatele: 
Název zadavatele:  Obec Tršice 
Sídlo:    Tršice č. 50, 783 57 Tršice 
Zastoupená:   Leonou Stejskalovou, starostkou obce 
IČ:     00299588 
Kontaktní osoba:  Leona Stejskalová, tel: +420 585 957 230 
    e-mail: leona.stejskalova@seznam.cz 
 
2. Název a popis předmětu zakázky 
 

Dodávky pro projekt „Nádoby na bioodpad v obci Tršice“ 
 
Předmětná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „Zákon“), ale je organizovaná podle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne 18. 4. 2011, jako zakázka malého rozsahu tzv. 
ZMR 2. kategorie. 
 
Předmětem zakázky je dodávka plastových kompostovacích kontejnerů. 
 
3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná cena zakázky byla stanovena na 825 000 Kč včetně DPH. 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídky byla stanovena na 16. 2. 2012 do 12:00 hod. 
 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo předat osobně (Po, St  8 – 17, Út 7 – 15.30,  
pá 7 – 12)  na adresu zadavatele. 
 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou žadatele na výše uvedené adrese, tj. rozhodující je 
datum přijetí nabídky, nikoli datum odeslání. Nabídka musí být odevzdána v zalepené obálce 
s označením NEOTEVÍRAT! ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – „Kompostovací kontejnery“. Na obálce uchazeč uvede 
svou kontaktní adresu a na přelepu obálku označí razítkem.  
 
5. Základní hodnotící kritérium 
Základní hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 



 
 
 
6. Informace o skutečnosti, že se nejedná o zadávací řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách 
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách. 
 
7. Jazyk nabídky 
Zadavatel požaduje zpracování nabídky v českém jazyce. 
 
8. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci v písemné nebo elektronické podobě 
(dopis/email). Zadávací dokumentaci si lze písemně vyžádat (dopisem/emailem) u výše 
uvedené kontaktní osoby této zakázky a to nejpozději 5 dní před termínem pro podání 
nabídek. Zadávací dokumentace stanovuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou 
strukturu.  
 

 

                                                                                                   Leona Stejskalová  
                                                                                                   starostka obce, v.r. 


