Město MILOVICE
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 517 111, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s usnesením Rady města č. 238/2013. ze dne 29.4.2013
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 s § 6
zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a v souladu se směrnicí města
Milovice č. 4/2012 K 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

Výměna povrchu víceúčelového sportovního hřiště

2.2 Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky na stavební práce jsou veškeré práce a dodávky spojené s výměnou
povrchu a podkladních vrstev 288 m2 venkovního školního hřiště.
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

cca 700 000,- Kč včetně DPH

2.4. Doba a místo plnění zakázky
 Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec - srpen 2013
 Termín ukončení plnění: max. do 31.8.2013
 Místem plnění veřejné zakázky: Milovice, Školská 112
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@mestomilovice.cz. Požadované podklady budou bezplatně poskytnuty v elektronické formě do 2 pracovních
dnů od obdržení žádosti (písemné, e-mailem).
4. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele,
nebo osobně v podatelně sídla zadavatele v pracovních dnech a hodinách to je :
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 12: 00 hod

12: 00 – 18: 00 hod
12: 00 – 14: 30 hod
12: 00 – 18: 00 hod
12: 00 – 14: 30 hod

Nabídky musí být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy uchazeče,
označené
„Výměna povrchu sportovního hřiště – NEOTEVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.5.2013 (čtvrtek) v 14:00 hod v sídle zadavatele - podatelna
MěÚ

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Posouzení a hodnocení nabídek provede na svém jednání Rada města, v souladu se směrnicí č. 4/2012
K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi,
která rozhodne o zadání zakázky.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena, při splnění všech
podmínek požadovaných v Zadávací dokumentaci
7. Ostatní údaje
Ostatní údaje jsou obsaženy v zadávací dokumentaci

vyvěšeno dne : 3.5.2013

sejmuto dne : 16.5.2013

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

