MĚSTO

BYSTŘICE

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Výzva k podání cenové nabídky
výzva č. 3/2014
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky
„Oprava komunikace par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí“
1. Zadavatel:
Název zadavatele:
se sídlem:
IČ:
Telefon:
Kontaktní osoby:
E-mail:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
002 31 525
317 793 217 / 602 402 325
Ing. Libor Topol - místostarosta
podatelna@mestobystrice.cz

2. Předmět zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 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.
Předmětem zakázky je oprava komunikace na pozemku par. č. 301/4 v k. ú. Kobylí v úseku Kobylí
– Miroslav v délce 285 m a šířce 5 m, dle přiloženého položkového popisu a výměr.
Vaši cenovou nabídku prosím zpracujte dle přiloženého popisu položek a zapracujte do vašeho
návrhu smlouvy.
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky je max. 460 tis. Kč bez DPH. V případě, že bude
nabídková cena vyšší, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení.
Předpokládaný termín realizace akce – červen/září 2014. Návrh termínů uveďte do smlouvy o
dílo.
Místo plnění: Komunikace na pozemku par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí
3. Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:
- Cenová nabídka
- Návrh smlouvy
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně
nebo kurýrem nejpozději do 12:00 hod. místního času, dne 16. 5. 2014. Nabídky doručené
pověřené osobě v předstihu s označenou obálkou: NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka „Oprava
komunikace par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí“, zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s
nabídkami neotevřené u zadavatele.

5. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek je neveřejné.
6. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotit se bude celková
nabídková cena bez DPH.
7. Zadavatel může zadání zakázky zrušit bez udání důvodu

V Bystřici dne 28. dubna 2014

Mgr. Daniel Štěpánek
starosta města

Cenová nabídka
Akce: Oprava komunikace na pozemku par. č. 301/4 v k. ú. Kobylí

Pč. Popis položky
1
Asfaltový beton vrstva obrusná
ACO 11+ tl. 50mm + 20mm
vyrovnávka
2
Očištění krajnic
3
Zametení komunikace
4
Spojovací postřik
Základní cena celkem:

Datum:

Mj Množství Jedn. cena
m2
1425,00
m2 171,00
m2 1425,00
m2 1425,00

Podpis:

Cena celkem

