Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice,tel.a fax: 325 577 203, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s usnesením Rady města č. 491 ze dne 15.8.2011
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 5. května 71, 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:

Změna dopravního značení v ul. Dukelská, Milovice

2.2 Stručný popis zakázky:
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž dopravního značení dle schváleného dopravně inženýrského
opatření. Podrobný popis a rozsah prací je uveden v Zadávací dokumentaci a ve Výkazu výměr.
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

cca 150.000,- Kč včetně DPH

2.4 Předpokládaný termín realizace:
Zahájení realizace: září 2011 zasláním závazné objednávky
Ukončení realizace: do 3 týdnů od zahájení realizace.
Vlastní výměna DZ (doba na provedení změny) bude max. 24 hod.
3. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce
Doplňující informace k zakázce a Zadávací dokumentaci si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Bc. Bedřich
Moravec, referent oddělení správy majetku města na adrese, Dukelská 348, tel.: 325 577 076, mob.:602 156 249,
e-mail: bedrich.moravec@mesto-milovice.cz Doplňující informace a Zadávací dokumentace jsou poskytovány
bezplatně.
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 2. 9. 2011 (pátek) v 12:00 hod. v sídle zadavatele - podatelna MěÚ
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
5.1 Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které prokáže uchazeč předložením:
a) Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, musí být předložena poslední verze zápisu
b) Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména kopii dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci
5.2 Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které prokáže uchazeč
předložením:
a) Prosté kopie pojistné smlouvy, pojistného certifikátu, nebo potvrzení o pojištění odpovědnosti dodavatele za
škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s pojistnou částkou ve výši alespoň 5 000
000 Kč
6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky:
Otevření obálek, 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 přidělení zakázky. Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena, při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.
7. Ostatní údaje:
Ostatní údaje jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci.
V Milovicích dne 15. 8. 2011
Lukáš Pilc
starosta Města Milovice
vyvěšeno dne:23. 8. 2011
sejmuto dne:

