Služby Bystřice, s.r.o.
Dr.E.Beneše 25
Bystřice 25751
Věc: Výzva k podání cenové nabídky 01/2014
Vyzýváme vás k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávky uhlí Bystřice - 2014/2015“, která je vypsána v souladu s § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). Veřejná zakázka se dále řídí platnou
Směrnicí č. 1/2014 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Bystřice.
1. Název veřejné zakázky
„Dodávky uhlí Bystřice – 2014/2015“
2. Identifikační údaje zadavatele
Název:Služby Bystřice, s.r.o.
Sídlo: Dr.E.Beneše 25, 25751 Bystřice
Země: Česká republika
IČ:
25777769
DIČ: CZ25777769
Bankovní spojení : ČSOB Benešov
Číslo účtu : 157717325/0300
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :
Osoby oprávněné činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou
oprávněnou jednat jménem zadavatele je
Ing. Tomáš Semrád - jednatel
Milan Vosátka - jednatel
Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno :Ing. Tomáš Semrád
Tel: 733 101 051
Email: tomas.semrad@mestobystrice.cz
3. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
4. Předmět zadávacího řízení
Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka uhlí pro potřebu kotelny v Bystřici u
Benešova 257 51 po dobu 12 měsíců.
Specifikaci předmětu plnění je uvedeno v příloze č.1 zadávací dokumentace.
Uchazeč musí při realizaci zakázky respektovat veškeré platné české technické normy
a bezpečnostní předpisy.
Předpokládaná celková hodnota plnění veřejné zakázky je 1.600.000 Kč bez DPH.

5. Informace o zadávací dokumentaci
Podrobné podmínky zadávací dokumentace jsou volně ke stažení na webových
stránkách města Bystřice města Bystřice v kolonce Sluzby Bystrice s.r.o.
Adresa odkazu je :
http://www.mestobystrice.cz/sluzby-bystrice-s-r-o/182-mesto-bystrice/sluzbybystrice-s-r-o/363-sluzby-download
6. Lhůta a místo pro poddání nabídek
Lhůta pro poddání nabídek končí dne 09.07.2014 v 14:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně na podatelnu Města Bystřice u Benešova 25751,
Dr.E.Beneše 25 v úředních hodinách. Nebo po domluvě osobně k rukám Ing. Tomáše
Semráda. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu
Zadavatele
( Služby Bystřice, s.r.o., Dr.E.Beneše 25, Bystřice 25751) a to tak, aby byla do konce
lhůty pro podání nabídek doručena. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat
osobní podání nabídky.
Požadavky na zpracování a obsah nabídky jsou vyspecifikovány v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky.
7. Místo a doba plnění
Požadavky na místo a plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
k této zakázce která je přílohou této výzvy a je volně ke stažení na uvedeném odkazu
v bodě 5.
8. Informace o požadavku na další jazyk, ve kterém musí být nabídka předložena
Zadavatel požaduje předložit nabídku pouze v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
9. Kriteria pro zadání veřejné zakázky
Zadavatel zvolil základním kriteriem pro zadání veřejné zakázky ekonomickou
výhodnost nabídky.
10. Lhůta, po kterou je Uchazeč svojí nabídkou vázán ( zadávací lhůta):
Uchazeč je vázán svou nabídkou do 30.09.2014.
11. Informace o otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné a uskuteční se ihned po ukončení lhůty pro
podání nabídek.
12. Zadavatel může zadání zakázky kdykoli zrušit bez udání důvodu.

V Bystřici 20. 6. 2014
Za zadavatele
Ing. Tomáš Semrád
jednatel

