ARCH consulting s.r.o.
Zástupce zadavatele pověřený k výkonu zadavatelských činností:
ARCH consulting s.r.o.
IČ: 28779479, DIČ: CZ28779479
Sídlo: Lucemburská 2136/16, 130 00 Praha 3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zástupce sdružení zadavatelů:
Město Zákupy
Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy
IČ: 00261114
ve spolupráci s ARCH consulting s.r.o.
Vyzývá k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

“Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho
příspěvkových organizací”

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim ZVZ ve smyslu § 18, odst. 5
ZVZ při dodržení základních zásad § 6 ZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu vč. poskytování distribuce a
dalších souvisejících služeb do všech odběrných míst zadavatelů: Město Zákupy IČ: 00261114,
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace IČ: 46750428, Domov
důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace IČ: 71167463
Předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky (odběr zemního plynu) je pro 6 odběrných míst, v
předpokládaném plánovaném množství 852 MWh, za období 24 měsíců (z toho 1 odběrné
místo na 27 měsíců).
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná ke stažení na Profilu zadavatele,
umístěného na adrese: h
 ttps://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114 a dále také u kontaktní
osoby
zástupce
zadavatele
veřejné
zakázky:
Monika
Menclová:
e-mail:
monika.menclova@archconsulting.cz, tel. 608 065 413.
Podrobná specifikace veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o
hodnotících kritériích jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Výběr nejvhodnější nabídky
proběhne prostřednictvím elektronické aukce. Výzva k podání nových aukčních hodnot do
elektronické aukce a přístup do elektronické aukce budou zaslány minimálně dva pracovní dny
před samotnou aukcí těm uchazečům, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni.
Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v písemné podobě a to na adresu Organizátora: Arch
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ARCH consulting s.r.o.
consulting, Lucemburská 2136/16, 13000 Praha 3, nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání listinných nabídek  končí dnem 24. 5. 2016 v 10:00 hodin.
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 kalendářních dnů.

…………………………….
Ing. Radek Lípa,
starosta
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