„Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

Zdeněk Šídlo
606 831198
sidlo@kynsperk.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
dle ustanovení § 38 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) ve
zjednodušeném podlimitním řízení

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název
Sídlo
IČ
Osoba oprávněná za zadavatele jednat
2.

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
00259454
Ing. Tomáš Svoboda, starosta

Druh a předmět veřejné zakázky, místo plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních a výkopových prací dle projektové dokumentace
zpracované společností Vodní cesty, a. s., Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4, IČ: 64949192, a dále dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Janem Klíchou, Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov, IČ: 10342311 včetně výkazu
výměr na akci „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“.
Zahájení:
Ukončení:

ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště
nejpozději do 30. 6. 2012 – termín ukončení prací je nejzazší možný pro provedení díla

Místem plnění je levobřežní rameno řeky Ohře v Kynšperku nad Ohří, ř. km 218.250 – 218.840) dle

projektové dokumentace.
3.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci poskytne zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele.
Zadavatel požaduje úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace, nákladů na balné a poštovné ve výši
1000,- Kč. Částku uhradí dodavatel při osobním předání v hotovosti.
4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

V případě zájmu o tuto zakázku, nám můžete nabídku doručit osobně do podatelny Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří nebo doporučeně poštou na adresu Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
357 51 Kynšperk nad Ohří.
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 16. 2. 2012 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je
za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
6.

Údaje o hodnotících kritériích

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící
kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

V Kynšperku nad Ohří dne 31. 1. 2012

Ing. Tomáš Svoboda, v. r.
starosta

