
Seznam vyzvaných dodavatelů
Ostrava, vypraveno dne: 14. 9. 2016

Písemná výzva k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci z obce 
Doubrava

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava
Zastoupený: Mgr. Bc. Pavlem Krskem, starostou
IČO: 005 62 424
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00562424

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková

Obec Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava zastoupená Mgr. Bc. Pavlem Krskem, starostou (dále jen „zadavatel“) dne 13. 9. 
2016 rozhodla vyzvat Vás podle zásad definovaných v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice č. 117/2016 se zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu písemnou výzvou k podání nabídky na služby k veřejné zakázce Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci 
z obce Doubrava. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého 
rozsahu, ustanovení zákona o veřejných zakázkách se v případě tohoto řízení podle ust. § 18 odst. 5 zákona neuplatňují.

Součástí této písemné výzvy jsou zadávací podmínky, které jako její příloha tvoří nedílnou součást Písemné výzvy. Součástí 
zadávacích podmínek jsou pak požadavky zadavatele na předmět plnění a podmínky jejího plnění, tzn., informace o druhu a 
předmětu veřejné zakázky, lhůta a místo pro podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, údaje o 
hodnotících kritériích (nejnižší nabídková cena), způsob podání nabídky a požadavky na její zpracování a další náležitosti.

Úplné znění textové části zadávacích podmínek je k dispozici na certifikovaném internetovém profilu zadavatele viz výše a 
jsou volně ke stažení. Na internetovém profilu zadavatele budou rovněž zveřejňovány veškeré další informace a údaje (např. 
dodatečné informace, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky či vyloučení).

V tomto řízení zastupuje zadavatele shora uvedená společnost (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna 
za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodnutí o obsahu zadávacích podmínek, 
k rozhodnutí o vyzvaných dodavatelích, k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení veřejné zakázky malého 
rozsahu. Vzhledem ke zmocnění pověřené osoby zastupovat zadavatele v uvedeném řízení, musí dodavatelé veškeré 
doklady a požadované listiny doručovat na adresu pověřené osoby, kromě nabídek, které musí dodavatel ve stanovené 
lhůtě doručit na adresu zadavatele.

oprávněná osoba jednat za zadavatele

Jana Šenková

Příloha Písemné výzvy:
Zadávací podmínky veřejné zakázky v elektronické podobě na CD nosiči

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00303836



