VÝZVA, K PODÁNÍ NABÍDKY_A K PROKÁ,ZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

v NneIoxovÉu Řízeruí

Výběr zhotovitete stavbv - v.eřejné zakázky
z, č.l34/2016 so., o veÉ;nýcň;;-Ú;ň;ř malého rozsahu, podte § 14 odst, 3
J'iíi.i,iu. znění (dále jen ,.zákon..),

,,Chodník ve spodni části hřbitova''

1.

Identifikacezadavatele
název:
adresa;

Město Police nad Metují

statutá rní orgán:
tel.:
e-ma il:

2,

náměstí 98, Police nad Metují, PsČ 549 54
oo272949
Mgr, Ida Jenková, starostka
+42o 49I 509 999, +42o 4g1,509 996
meu(ómeu-Dolice.cZ, iezek(omeu-Dolice.cz
l:^.:|v_k9_uo

Ič:

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o rozebrání stávaiící
lJ,užbv, ýp.r9uu pláně tl. do 3O0 mm, vytrhání starÝch
obrubniků, odvoz zeminv á..suťi
nj sriáaru,'pi"ňuineni pláně, položeníobrubníků
z žulovéjednolinky, qeoiextilie,.. vyr""nani 'ňía,iÉ'iŘ'.koa.ti
s přehutněním, položení
žulových kostek a žulovémozaiky a ookončeníte-rá n,.n up.uu, dosetí trávníku. U
vstupu na hřbitov bude z žulové_mozaikv uvárazacno
písmeno řecké abecedy alfa a u
výstupu bude vydlážděno písmeno omega.

3.

Doba plnění veřejné zakázky

-

4.

Zahájení doby plnění;
Ukončenídoby plnění:

nejpozději do 22. 8. 2018
nejpozději do 20. 10. 2018

Lhůta a místo pro podání nabídek
uchazeč m-ůžepodat pouze jednu nabídku, a
to ve lhůtě pro podání nabídek, Nabídka
1tlsj.!Ýt předložena v písemné podobě.
Nabídka v listinné oodobě mr|sí'být_podána v řádně.
uzavřené, obálce označené názvem
zakázky a nápísem ,.NE.TE'ÍMÍ cjo oÁil
oii..v"ínn^rI .BALEK s NABÍDKAMi'' a na
obálce musí být dále uvedena ua.".u,-nu niz;"
,"!"e zaslat vyrozumění o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí rnůtv pio poái"i-"u|lo"r.

Přijímajív sídle zadavatele
luPÍ9.kv_:u,
psc 549 54, a todo konce rr.,ůtvnap.Óadrese: Masarykovo náměstí 98, police nad
Metují,
poáŽni;.-;íj;'k;';;;;ffiiáii,i,i"oe
07:30 do 14:00 hod., poslední Oen oo rÓ:bo iio]o]-"'
"a

::ťj:',:3"''r15[n"'o""?iť#:*"'

5.

zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového
čísla,

Místo plnění veřejné zakázky
MÍsto

veřejné

zakázky_je v kraji Krá lovéhradeckém,ve městě police
Plnění
nad Metují
ul. Na Babí, vstupní část ,ěstrténo' rrrúŇo 'nu-'pozemkové
parcele
č.
87,
ostatní
plocha v k.Ú.
Police nad Metují.

č. j.

l,au

Po/201 ij/3 7 jB Ze dn§ ),a,

7

, z()1.B

6, Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázkyje 527 860,- Kč bez DPH.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvatifikačních předpokladŮ uchazeče. Uchazeč je
povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhŮtě pro podání nabídek.

Uchazeč prokáže základní a profesní kvalifikačnípředpoklady doložením dokladŮ
v rozsahu zadávací dokumentace.
8. Hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek podaných v rámci této VZ je:
r' nejnižšínabídková cena (bez DPH)
váha kritéria: 100o/o

Zadavatel bude o výsledcích této veřejné zakázky informovat uchazeče prostřednictvím
e-mailU.

9. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyh razuje právo:
r' zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy,
/ dále jednat o konečnéznění smlouvy o dílo v částech, které nebyly předmětem
soutěže uchazečŮ, a které nejsou hlavními náležitostmi smlouvy,
r' zadavatel můžeměnit nebo doplňovat text výzvy nejpozději 3 dny před skončením
lhŮty pro podání nabídek

Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu
nákladŮ spojených s účastív zadávacím řízení.
Tento dokument obsahuje přílohy, které budou na požádání zaslány mailem.
Kontaktn í údaje: iezek(omeu- poIice.cz.
V Polici nad Metují dne 23. července 201B
.......,,.........É.r\.,.......;...,.,l..

Jda Jenková
stary'stka
město poliée nad Metuií
|\,4qr.
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