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. 114 ze dne 27.2.2012
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. 4/2011 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

„Dodávka motorového vozidla pro Městskou policii
– Citroën Berlingo Multispace“

2.2 Stručný popis zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka motorového vozidla pro Městskou policii
Milovice.
2.3

Požadované technické parametry
Požadované technické parametry jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

2.4 Předpokládaná hodnota zakázky

cca 350 000,- Kč včetně DPH

2.4. Doba a místo plnění zakázky
 zahájení plnění zakázky : duben 2012
 ukončení plnění zakázky : květen. 2012
 místo plnění zakázky
: nám. 30 června čp. 508, 289 23 Milovice
3. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, doplňující informace
k zakázce
Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby,
kterou je Bc. Tomáš Hrabánek, velitel MP Milovice, na adrese nám. 30. června 508, 289 23
Milovice, tel. 325517171, mobilní tel. 602400086, e-mail
tomas.hrabanek@mestomilovice.cz. Zadávací dokumentace a doplňující informace jsou poskytovány bezplatně.
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.3. 2012 (čtvrtek) v 14:00 hod v sídle zadavatele –
podatelna MěÚ
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Rozsah a způsob
prokázání kvalifikačních předpokladů je uveden 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. 4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, která rozhodne o zadání zakázky.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, při
splnění všech podmínek požadovaných v Zadávací dokumentaci.
7. Ostatní údaje
Ostatní údaje jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci
V Milovicích dne 27.2.2012
vyvěšeno dne :

sejmuto dne :

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

