BC. ALENA BÍLKOVÁ

Inženýrská činnost
v investiční výstavbě

Uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis značka / ze dne

Věc:

Naše značka

Vyřizuje / linka
Mišejková / 604113396

V Děčíně dne
24.06.2019

Oprava MK č. 9 v obci Markvartice
- výzva k podání nabídky (inzerát)

Vážený uchazeči o veřejnou zakázku,
v zastoupení zadavatele Vás tímto vyzýváme k předložení nabídky na realizaci veřejné
zakázky s názvem:
Oprava MK č. 9 v obci Markvartice
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Obec Markvartice
Sídlo:
Markvartice 280, 407 42 Markvartice
IČ:
00555916
2. Název veřejné zakázky:
Oprava MK č. 9 v obci Markvartice
3. Druh veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávané v souladu
Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020,
uzavřená výzva. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. „o zadávání
veřejných zakázek“ v platném znění.
4. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 10.07.2019 do 15:00 hodin. Místem podání nabídky
je podatelna Obecního úřadu v Markvarticích, Markvartice 280, 407 42 Markvartice.
5. Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o opravu místní komunikace označené v pasportu komunikací pod č. 9. Dojde k
opravě plochy v rozsahu 849 m2. Práce jsou vymezeny Zadávací dokumentací.

Adresa: Kamenická 504/30, 405 01 Děčín II.
IČO: 62782771, DIČ: CZ516029166
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Děčín, číslo účtu: 3939050207/0100
Tel/Fax: 412 530 191, mobil: 602 467 511, e-mail: bilkovaa@iol.cz

6. Hodnotící kritérium:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny celkem vč. DPH.
Způsob hodnocení je stanoven v Zadávací dokumentaci.
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v členění dle čl. 14 Přílohy č. I. – Zadávací podmínky.
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Zadavatel požaduje v nabídce předložit cenovou nabídku zpracovanou v souladu se
Zadávací dokumentací – příloha č. 4 Cenová nabídka vč. přiloženého soupisu prací.
Ostatní požadavky jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci – Zadávací podmínky (příloha
I.).
9. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení:
07/2019
Předpokládané datum ukončení:
09/2019
Místo plnění:
Ústecký kraj, okres Děčín, obec Markvartice,
pozemková parcela č. 2889/1, 2498/1, 2938/2,
2884 katastrální území Markvartice u Děčína
10. Požadavky na varianty nabídky:
Zadavatel nepožaduje varianty nabídky.
11. Poskytování dodatečných informací:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může na základě vlastních zjištěných
skutečností Zadávací podmínky doplnit bez ohledu na to, zda byly od uchazeče zaslány
dodatečné informace.
12. Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky a ve věcech odborné problematiky
zadávacího řízení je zplnomocněný zástupce zadavatele firma Bc. Alena Bílková, IČ ve
stavebnictví, Kamenická 504/30, 405 01 Děčín II. – Nové Město, kontaktní osoba: Ilona
Mišejková,  +420 412 530 191, +420 604 113 396, e-mail: misejkova@bilkovaa.com.
13. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je poskytována na základě písemné žádosti (stačí i e-mailem)
s uvedením kontaktních údajů uchazeče (název společnosti, adresa, IČ, kontaktní osoba pro
jednání ve věci výběrového řízení).

podepsal Ilona Mišejková
Ilona Mišejková Digitálně
Datum: 2019.06.24 15:29:36 +02'00'

Ilona Mišejková
pověřená zastupováním
Obce Markvartice
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