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ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice
jako zadavatel
VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.5/2008 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi
1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice
Školská 112, 289 23 Milovice
příspěvková organizace
61631493
Mgr. Lada Flachsová

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Název zakázky:

Výměna povrchu cesty včetně vybudování stání na popelnice a venkovního přístřešku na kola
2.2 Stručný popis zakázky:

Povrch se zámkovou dlažbou, stěny na nové stání a přístřešek ze ztraceného bednění (dále viz
zadávací dokumentace)
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky
do 280 000,- Kč včetně DPH
2.4 Místo plnění zakázky
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice
2.5 Doba plnění zakázky
Zahájení plnění: po uzavření smlouvy o dílo
Dokončení zakázky: do 30.04.2012

3. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace
Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u ředitelky školy, na adrese Školská 112,
289 23 Milovice, tel. 325577211, e-mail: reditelka@zsmilovice.cz
Bankovní spojení : GE Money Bank Lysá nad Labem
č.účtu : 600 829 584 / 0600

E-mail: jmeno.prijmenil@zsmilovice.cz
IČ : 6163 1493
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4. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence jako doporučenou zásilku s doručenkou
na adresu sídla zadavatele, nebo osobně proti podpisu o příjmu v podatelně sídla zadavatele ve dnech PO – PÁ od
8.00 do 14.00 hod.
Nabídky musí být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy uchazeče, označené
„ Renovace cesty a vybudování jejího příslušenství“ – NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek končí dne

02.03.2012 ve 12:00 hod

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů

Uchazeč musí mít oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění.

6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky

Posouzení a hodnocení nabídek provede komise ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, v souladu se
Směrnicí č.4/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, která rozhodne o zadání zakázky.
Rozhodnutí o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči zasláno do 7 pracovních dnů od data rozhodnutí.
Stejným způsobem budou informováni i ostatní uchazeči, kteří podají nabídku, která splní požadavky zadavatele.

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena, záruka a pozáruční
servis a termín plnění.
7. Platební podmínky
Zadavatel může poskytnout zhotoviteli zálohu na materiál maximálně do 50% ceny nabídky na základě zálohové
faktury. Po řádném předání a převzetí předmětu veřejné zakázky na základě faktury uhradí zadavatel zbytek ceny.
8. Ostatní ujednání
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže nebo předmětu zakázky
nejpozději do 3 dnů před koncem soutěžní lhůty. Učiní tak písemně všem zájemcům.
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů
spojených s účastí v soutěži.
V Milovicích dne 13. 02. 2012
Mgr. Lada Flachsová,
ředitelka ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice
Bankovní spojení : GE Money Bank Lysá nad Labem
č.účtu : 600 829 584 / 0600

E-mail: jmeno.prijmenil@zsmilovice.cz
IČ : 6163 1493

