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. 180/2014 ze dne 31.3.2014
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. 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

„Dětské dopravní hřiště – 1. etapa“

2.2 Stručný popis zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce, jejímž předmětem plnění jsou veškeré práce a dodávky spojené s
výstavbou zpevněných ploch dětského dopravního hřiště na zahradě ZŠ T.G. Masaryka v Milovicích.
Podrobný popis a rozsah zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

cca 2.500.000,00 Kč včetně DPH

2.4. Místo a doba plnění zakázky
 Místem plnění veřejné zakázky je p.p.č. 560/1 v k.ú. Milovice nad Labem
 Předpokládaná doba zahájení plnění: květen 2014
 Předpokládaný termín zahájení předání a převzetí staveniště: do 7 dnů po uzavření smlouvy o dílo.
 Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací (protokolární předání a převzetí zhotoveného
díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby): nejpozději do 31.
8. 2014.
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.
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 22.4.2014 (úterý) v 12.00 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.
zveřejněno dne:9.4.2014
sejmuto dne: 22.4.2014

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

