I

telefon

Vyrizuje: Ing. Jiri Pechar

v Zásmukách

321 796 402

9.11.2011

Vec: Výzva více zájemcum o zakázku k podání nabídky

Zadavatel:

Mesto Zásmuky
zastoupené
sídlo:
telefon:
IC:

Ing. Jirí Pechar
Komenského nám. 133,281 44 Zásmuky
321 796 402
00235954

Vás tímto vyzývá v souladu s ustanovením zákona C. 137/2006 Sb. O verejných zakázkách, v platném
znení ( dále jen zákon) k podání žádosti o dotaci z fondu Stredoceského kraje - Fondu rozvoje mesta
a obcí ( FROM), v prípade priznání dotace organizace zadávacího rízení a záverecné vyhodnocení
dotace

1.

Informace o Bred[)1etuver~jné

z~!<~;z!<y

Podání žádosti o dotaci z fondu Stredoceského kraje - Fondu rozvoje mesta a obcí ( FROM), v prípade
priznání dotace organízace zadávacího rízení a záverecné vyhodnocení dotace. Jedná se o opravu
chodníku na Komenského námestí v Zásmukách.

1.1.

Místo plnen í

Místo realizace akce: Mestský úrad Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky

2.

Lhutapropodánínabidek, vcetnea~cires,y,na kterou '[)1ajLpýlposlány

Nabídku doructe nejpozdeji do:
Datum: 24.11. 2011

Hodina: 12,00

Kontaktní osoba:
Ing. Jirí Pechar, telefon 606 404 416,
2.1.

Adresa pro podání nabídky

Sídlo zadavatele nebo e-mail: podatelna@zasmuky.cz

2.2.

Osoba prijímající nabídku

Jméno a príjmení:
2.3.

Jirina Husová, podatelna, tel. 321 796402

Jiné upresnující

údaje pro ,pociánínabídky

Nabídku muže zájemce dorucit po celou dobu lhuty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od
08:00 hod. do 12:00 hod a od 13 do 15,00 v pátek do 13,00 hodin. V poslední den lhuty budou nabídky
prijímány do 12:00 hodin. Podání lze ucinit písemne nebo e-mailem. V prípade písemné nabídky bude
tato dorucena v uzavrené obálce s nápisem" Neotvírat - nabídka chodníky Zásmuky"
2.4.

Datu[)1 hod.ina a [)1ísto,k~ei$elpyd~í9rUltv;ýber~hptoVitel~

Datum: 24.11.2011

3.
NE
4.

Hodina:

16,00hodin

V sídle zadavatele.

Pripouštíz.~davatel v~rianty<n~bidky
Zadávání cá.stí verejných2,:ak~ze~

NE
5.

Všeobecnépožadavkyz.adavat~le
1. prokázání oprávnení k podnikání (napr. predložení živnostenského listu nebo výpisu z
obchodníhorejstríkuci jiné evidence,pokud v ní má být dodavatelzapsán podle zvláštních

právních predpisu) již pri predložení nabídky. Toto oprávnení nemuze UYL~._.muže se doložit ve stejnopise nebo v úredne overené kopii,
cestné prohlášení dodavatele o tom, že splnuje následující kriteria (u právnické osoby bude
podepsané osobou oprávnenou jednat jejím jménem), tj. zda:
- není v likvidaci Ude-Iio právnickou osobu),
- v uplynulých 3 letech proti nemu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku,
3. cestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin nebo došlo
k zahlazení odsouzení trestného cinu, jehož skutková podstata souvisí s predmetem podnikání,
jde-Ii o fyzickou osobu; jde-Ii o právnickou osobu, musí tuto podmínku splnovat a prohlášení
ucinit statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu, vedoucí organizacní složky
zahranicní právnické osoby nebo statutárním orgánem poverený zástupce,
Zpusob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena vcetne DPH v Kc.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše prípustná«!

7.

Hodnotící kritéria

1. Nabídková cena (100% váha, bude hodnocena cena s DPH)
8.

Zrušení zadávacího rízení

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny predložené nabídky, zrušit výber uchazecu kdykoliv v
jeho prubehu, jednat o podmínkách uvedených ve smlouve. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavrít
smluvní vztah na financní plnení pouze v prípade, že dotace bude poskytnuta.

V Zásmukách dne 9.11.2011
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