Město MILOVICE
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 517 111, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel
v souladu s usnesením Rady města č. 147/2014 ze dne 17.3.2014

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu se
směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi

1. Identifikační údaje o zadavateli
Město Milovice, se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní
forma - územní samosprávný celek, statutární zástupce: Lukáš Pilc starosta města
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Název zakázky

„Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2014“

2.2. Stručný popis zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou veškeré práce a dodávky spojené s ručním a strojním
odstraněním uličních smetků včetně jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy a
skrápění komunikací v letním období s cílem minimalizace prašnosti způsobené silničním
provozem v Milovicích. Celková délka udržovaných komunikací je cca 33,60 km, celková
délka udržovaných chodníků je cca 16,60 km. Podrobný popis a rozsah zakázky je uveden
v Zadávací dokumentaci.
2.3. Předpokládaná hodnota zakázky

cca 600.000,00 Kč bez DPH

2.4. Místo a doba plnění zakázky
 Místem plnění veřejné zakázky je Město Milovice.
 Termíny a místa plnění jarního a podzimního provádění blokového čištění komunikací
budou určena rozhodnutím správního orgánu o stanovení přechodné úpravy provozu
k provádění.
 Ke zkrápění komunikací v letním období bude vybraný uchazeč vyzván Zadavatelem na
základě aktuální potřeby. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 2 dnů od obdržení výzvy.
3. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci k zakázce
Zadávací dokumentaci k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Ing. Bedřich
Moravec, referent oddělení správy majetku města, na adrese na adrese: Město Milovice, nám.
30. června 508, 289 23 Milovice., tel. 325 517 122, mobilní tel. 602 601 864, e-mail
bedrich.moravec@mesto-milovice.cz. Požadované podklady budou bezplatně poskytnuty
v elektronické formě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti (písemné, e-mailem).
4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.4.2014 (úterý) ve 14.00 hodin v sídle zadavatele
(podatelna MěÚ Milovice). Nabídky budou přijímány v úředních dnech a hodinách po celou
dobu lhůty pro podání nabídky.
6. Základní hodnotící kriterium pro zadání zakázky
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
7. Ostatní údaje
Ostatní údaje jsou obsaženy v zadávací dokumentaci
Zveřejněno dne: 21.3.2014
Sejmuto dne: 1.4.2014

Lukáš Pilc
starosta města

