VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Číslo zakázky:

4.

Název zakázky:
Předmět zakázky (služba,
dodávka, stavební práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název a sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Splašková kanalizace ul. Školní – stoka B
Stavební práce
Dne 11. 3. 2014 v 13:00 proběhne prohlídka na místě
samém.
24. 2. 2014
Město Nová Včelnice
Komenského 386,
378 42 Nová Včelnice
Ing. Karel Dvořák, starosta, tel. 384371323
kdvorak@vcelnice.cz
Pavlína Nebeská, tajemnice, tel. 384371322
pnebeska@vcelnice.cz

IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

00247146
Bc. Marta Havlíčková, tel. 384371333
mhavlickova@vcelnice.cz

Lhůta a místo pro podávání
nabídek:
Popis předmětu zakázky:

Nejpozději do 27. 3. 2014, 13:00
Na Městský úřad Nová Včelnice, podatelna.
Stoka B bude zaústěna do stávající stoky ve stávající šachtě
na pozemku parc. č. 307/5 za základní školou. Stoka B
bude gravitační. Materiálem stokové sítě je kamenina
DN300. Revizní šachty stokové sítě celkem 6 ks jsou
navrženy betonové DN1000, s monolitickými dny,
prefabrikovanými prstenci a konusy a s litinovými
přejezdnými poklopy DN 400. Součástí stavby je výstavba
části domovních kanalizačních přípojek. Materiálem
přípojek je kamenina DN200, alternativně žebrovaný PP,
neb PVC-U.
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou
dokumentací včetně výkazu výměr, která je přílohou č. 1,
předložená v elektronické podobě (na CD/DVD nosiči).
Projektová dokumentace nebude uveřejněna na profilu
zadavatele – zadavatel zveřejní pouze výkaz výměr.
Zadavatel předá či odešle na základě žádosti dodavatele
projektovou dokumentaci na CD nosiči nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
2 400 000,-

Stanovení technických
podmínek:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu. - Nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Hodnotící kritéria:
Kontaktní osoba uchazeče
(tel. e-mail):
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

zakázkách.
 Nabídková cena

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
V případě elektronického podání nabídky, musí být nabídka
opatřena elektronickým podpisem uchazeče nebo osoby
oprávněné jednat za uchazeče.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce,
označené nápisem „Splašková kanalizace ul. Školní – stoka
B“- NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálka musí být viditelně
označena adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči
nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Otevírání obálek proběhne 27. 3. 2014 v 13:00 hodin.
Dodavatel předloží spolu s nabídkou výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky.

07 – 08/2014
Termín plnění:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
V Nové Včelnici dne 24. 2. 2014

