Zadavatel:
Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Dobrá
Dle seznamu vyzvaných uchazečů

V Pazderně 4.05.2016

Výzva k podání nabídky
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název veřejné zakázky :

Multifunkční hřiště od Ježíška – motivujeme děti k pohybu!

A. Informace o předmětu veřejné zakázky
Druh zakázky : stavební práce

Předpokládaná hodnota VZ ( v Kč bez DPH ) : 419.836,-Kč
Předmět VZ :
Předmětem VZ je kompletní rekonstrukce zastaralého a nevyužívaného antukového tenisového kurtu o
ploše 648 m2 ve sportovním areálu v obci Pazderna na multifunkční hřiště s umělým povrchem.

B. Identifikační údaje zadavatele
Název :

Obec Pazderna

IČ :

00577073

Adresa :

Pazderna čp. 65, PSČ 739 51

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat :

Ing.Jana Potiorová – starostka obce

Telefon, fax :

+420 558 641 315

E-mail :

obec@pazderna.eu

Kontaktní osoba pověřená
výkonem zadavatelských
činností :

Ing. Jana Potiorová-starostka,
Tel. 558 641 315, 724 180 641
obec@pazderna.eu

C. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je přílohou č.1 této výzvy.

D. Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum : 20.5.2016

Hodina : 10:00

Obecní úřad Pazderna, Pazderna 65, 73951
Místo podání nabídek:
Způsob podání nabídky:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena osobně nebo poštou do
sídla Obecního úřadu Pazderna, Pazderna 65, do 20.5.2016 do 10:00 hod. Na nabídku podanou po uplynutí
lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky se podávají v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena
nápisem „NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – veřejná zakázka – „Multifunkční hřiště od Ježíška – motivujeme
děti k pohybu! “

E. Zadávací lhůta
Konec zadávací lhůty je:

30.9.2016

F. Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková
nabídková cena včetně DPH.

G. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.

H. Požadavky na formální zpracování
Požadavky na formální zpracování nabídky jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se
uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Ing.Jana Potiorová v.r.
starostka obce

Otisk razítka

Příloha: Zadávací dokumentace

