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Váš dopis:

Vyřizuje:
Ing. Václav Javůrek, 737 410 130

V Pardubicích, dne:
21. 08. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
Veřejná zakázka (VZ):

Pořízení zametacího stroje v Hořiněvsi.

Druh a předmět VZ:

dodávka

Zadávací řízení, limity VZ:

zpracované jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP postupem mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Zadavatel je ve smyslu ustanovení § 151 zákona na základě příkazní smlouvy zastoupen Ing. Václavem Javůrkem se sídlem Pardubice, Na
Labišti 525, PSČ 530 09, IČ: 87600129.

____________________________________________________________________________________
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Obec Hořiněves
se sídlem:
Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves
IČ:
00268801
zastoupený:
Janou Kuthanovou, starostkou obce
Tel.:
+420 495 426 107, +420 495 426 160
e-mail:
ou@horineves.cz

Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti:
Název:
Ing. Václav Javůrek
se sídlem:
Na Labišti 525, 530 09 Pardubice
IČ:
876 00 129
DIČ:
CZ6712080408
tel.:
+420 737 410 130
e-mail:
javurek.pce@email.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění zakázky je „Pořízení zametacího stroje v Hořiněvsi“.

Doba plnění zakázky, předpokládaná cena zakázky:
Zahájení doby plnění:
září 2014 (předpoklad)
Ukončení doby plnění:
do 10.týdnů od podpisu Kupní smlouvy
Místem plnění je obec Hořiněves.
Klasifikace CPV:

34144430-1 – Zametací vozy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem:
Obec Hořiněves - výzva k podání nabídky

1 900 000,- Kč bez DPH
1
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Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky je pro obeslané uchazeče součástí této výzvy.
Zadávací dokumentaci lze též vyžádat u zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti. Těmto
uchazečům bude dokumentace zaslána. Dále zadavatel připouští pouze písemnou (listinnou) formu podání
žádosti o zadávací dokumentaci a to na adrese pověřené osoby: Ing. Václav Javůrek, Na Labišti 525, 530 09
Pardubice, popřípadě elektronicky na e-mail: javurek.pce@email.cz
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 05. 09. 2014 ve 13:00 hodin. Nabídky budou přijímány v sídle zadavatele
Obec Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves, a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny po
telefonické dohodě, poslední den v době od 8.00 do 10:00 hodin. U nabídek zaslaných poštou je rozhodující datum
doručení nabídky do kanceláře zadavatele.

Požadavky zadavatele na splnění kvalifikace:
Splněním kvalifikace se rozumí:
• splnění základních kvalifikačních předpokladů
• splnění profesních kvalifikačních předpokladů
• předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Podrobnosti a přílohy viz. zadávací dokumentace.
Hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Informace uchazečům:
Varianty nabídky nejsou přípustné,
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění veřejné zakázky,
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy,
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v
důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s
přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž, pokud se průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (např. vysoká
cena)
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Hořiněves, dne

……………….……………..………………………

Jan Kuthanová
starostka obce
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