Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK
---

V Zákupech: 22. 8. 2013

K ELEKTORNICKÉMU ZVEŘEJNĚNÍ
NA PROFILU ZADAVATELE

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky
„Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy“
V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a podáváme následující informace:
1. Dle § 38 odst. 4 písm. a) zákona
Identifikace veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Právní forma:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
Telefon/fax:
E-mail:
Administrátor
zadávacího
řízení:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:

:
MĚSTO ZÁKUPY
Územně samosprávný celek
Borská 5, 471 23 Zákupy
00261114
Ing. Radek Lípa, starosta
+420 775 750 021
starosta@mesto-zakupy.cz
BlueFort s.r.o.
Mgr. Jan Vaníček
U Prašné brány 1, Praha 1, 110 00
+420 731 609 533
vanicek@bluefort.cz

2. DleSignature
§ 38 odst. 4 písm.
Notb) zákona

Verified

Informace
druhuby
a předmětu veřejné zakázky
Digitallyosigned
ING. RADEK LÍPA
Date:zakázka
2013.08.22
Veřejná
na dodávky

14:55:34 CEST
Reason: Autorský
Předmětem
podpis plnění této veřejné zakázky je dodávka zametacího stroje.
Location: msto Zákupy
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Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá
zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací stroj. Jedná se o pořízení
zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a
efektivní čistící technologii.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 082 644 Kč bez DPH.
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je 9/2013, ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě.
Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie.
3. Dle § 38 odst. 1 a odst. 4 písm. c) zákona
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně hodnotících kritérií je v elektronické podobě zveřejněna na profilu zadavatele
uveřejněném URL internetové adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114
Na této elektronické adrese profilu zadavatele je zveřejněna úplná zadávací dokumentace k předmětné
zakázce.
Zadávací dokumentace je tímto dodavatelům poskytována v souladu s § 48 odst. 1 zákona.
4. Dle § 38 odst. 4 písm. d) zákona
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat nejpozději do 10. 9. 2013 do 10,00 hod.
Nabídky lze zaslat poštou na adresu:
Adresa pro podání nabídky:

Městský úřad Zákupy
Borská 5, 471 23 Zákupy

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu
v jejích úředních hodinách. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. Nabídka bude doručena
v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy - Veřejná
zakázka – NEOTVÍRAT“
Podání nabídky pouze elektronickou formou není technicky možné.
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5. Dle § 38 odst. 4 písm. e) zákona
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
6. Dle § 43 odst. 2 zákona
Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.
7. Dle § 47 zákona
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV:

Název kódu CPV

34144431-8

Zametací vozy s vysavačem

8. Dle § 38 odst. 4 písm. f) a § 78 odst. 3 zákona
Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ,
nejnižší nabídková cena. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.
9. Další údaje o hodnotících kritériích, ostatní informace a pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
10. Zadavatel je povinen nebo oprávněn zjednodušené podlimitní řízení zrušit za podmínek uvedených v § 84 zákona.
V Zákupech dne 22. 8. 2013

Ing. Radek Lípa
starosta města

