Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy č. 80,
PSČ 679 14, tel.516444328, IČO 00280780
e-mail: obec@ostrovumacochy.cz

Výzva k podání nabídky
Městys Ostrov u Macochy, jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem:

„Úprava prostranství před ZŠ“
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou dodávku. Předpokládaná hodnota této
zakázky je do 500.000,- Kč (vč. DPH) a jedná se tedy o zakázku malého rozsahu, která bude
organizována mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

1.) Zadavatel
Název zadavatele:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Telefon:
E-mail:

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Ing. Ondřejem Hudcem – starostou
00280780
516 444 238
starosta@ostrovumacochy.cz

2.) Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy veřejného prostranství před budovou Základní a mateřské
školy Ostrov u Macochy. Rozsah stavebních prací je v přiloženém výkazu, výměru.
Termín zahájení stavebních prací do 1.8.2017.
Termín dokončení stavebních prací do 25.8.2017.
3.) Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči podávat pouze písemně a budou zpracovány v českém jazyce. Zadavateli
budou doručeny v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce, která bude obsahovat název zakázky,
nápis: „Veřejná zakázka – neotevírat“ a kontaktní adresu uchazeče. Uchazeči mohou nabídky
podávat poštou, nebo osobně na adresu sídla zadavatele, uvedenou v bodu 1. Termín pro podání
nabídky končí dne 25. 7. 2017 ve 13:00. Nabídky doručené uchazeči po tomto termínu, nebudou
zadavatelem akceptovány. Otevírání obálek se uskuteční dne 25. 7. 2017, a to v 15:00 hodin v sídle
zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez účasti uchazečů.
4.) Nutné údaje v nabídce
Požadujeme, aby Vaše nabídka obsahovala:
 cenu celkem bez a s DPH (jste-li plátcem DPH)

 platební podmínky
 záruční podmínky
5.) Hodnotící kritérium
Hodnotící kritéria budou nejnižší nabídková cena a délka záruční doby (uvedená v měsících).

6.) Zadávací lhůta
Uchazeči budou vázáni svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, tedy do 25.8.2017.

Ostrov u Macochy, dne 30. 6. 2017
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Ing. Ondřej Hudec
starosta

