Výzva k předložení nabídky
Název zakázky:

Stavební práce při úpravě povrchu cest a stavbě
vyhlídky v rámci realizace projektu Vycházky po
staronových cestách

Kód CPV

45212354-2 Výstavba hradů

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Veřejná zakázka dle výše
předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení dle pravidel PRV opatření IV.2.1
Zjednodušené podlimitní řízení

Datum vyhlášení zakázky:

25. 5. 2011

Datum podání zakázky:

od 26. 5. 2011 do 17. 6. 2011 do 10 hodin
Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce
09/0084210a/120000044
Vycházky po staronových cestách

Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název / obchodní firma
zadavatele:

Posázaví o.p.s

Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adresa:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:
Lhůta pro podávání nabídek:

Jemniště 1, 257 01 Postupice

Místo pro podávání nabídek:

Posázaví o.p.s, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
Předmětem zakázky jsou stavební práce – zřízení
dřevěné vyhlídky – torzo 1. brány jádra hradu Zlenice
(kód CPV 45212354-2 Výstavba hradů)

Popis předmětu zakázky:

Bohuslava Zemanová, zemanova@posazavi.com,
723 881 081
27129772
CZ 27129772
Andrea Lichtenbergová, alichtenbergova@atlas.cz,
605 133 895
17. 6. 2011 do 10.00 hodin

Nabídková cena nesmí
přesáhnout částku (bez DPH):

370 000,00 Kč

Lhůta dodání

Předpokládané plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění: od podpisu smlouvy
Ukončení plnění: 31. 8. 2011

Místo dodání / převzetí
plnění:

Katastrální území Senohraby.

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
kvalifikace zájemce:

Požadavek na podání a
zpracování nabídky:

Otevírání obálek, výběr
dodavatele:
Zadávací dokumentace

V Benešově dne 25. 5. 2011

Nejnižší nabídková cena bez DPH
Uchazeč musí splnit:
• základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“)
• profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona
• ekonomické a finanční předpoklady dle §55
zákona a
• technické kvalifikační předpoklady dle §56
zákona.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém
jazyce, v následujícím vyhotovení: 1x originál, 1x
prostá kopie. Nabídky musí být zalepeny v jedné
obálce. Uzavřená obálka s nabídkou bude na uzavření
opatřena razítkem zájemce, je-li fyzickou osobou nebo
jeho statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou a
zřetelně označena nápisem „Stavební práce při úpravě
povrchu cest a stavbě vyhlídky v rámci realizace
projektu Vycházky po staronových cestách“ a
„Neotvírat“. Dále musí být obálka označena obchodním
jménem zájemce a jeho adresou. Nabídka musí být
doručena na adresu: Posázaví o.p.s, Masarykovo
náměstí 1, 256 01 Benešov.
Požadavky na zpracování nabídky jsou obsaženy v
zadávací dokumentaci.
Otevírání obálek se bude konat 17. 6. 2011 od 12 hodin
na pracovišti zadavatele, Posázaví o.p.s, Masarykovo
náměstí 1, 256 01 Benešov. Výběr dodavatelů je
neveřejný.
Zadávací
dokumentaci
je
možné
objednat
prostřednictvím e-mailu: alichtenbergova@atlas.cz.
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