Oznámení o zahájení veřejné zakázky

v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)
1. Zadavatel:
Název zadavatele: Obec Daleké Dušníky
se sídlem:
Daleké Dušníky č.p. 25, 263 01 Dobříš
IČ:
002 42 071
Telefon/e-mail: 732 175 820 / daleke.dusniky@seznam.cz
Kontaktní osoby:
Ing. Irena Táborová, starostka obce
Kategorie zadavatele: Veřejný
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-daleke-dusniky
2. Druh a předmět veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
„Daleké Dušníky – veřejný vodovod, kanalizace a ČOV“
Druh veřejné zakázky:
stavební práce
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace, která bude
zakončena novou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 500 EO. Dále je předmětem veřejné zakázky
výstavba vodovodního řadu v obci Daleké Dušníky i v místní části Druhlice. Předmětem plnění veřejné zakázky je
také provozování ČOV po dobu zkušebního provozu.
3. Zadávací dokumentace:
Textová část je zveřejněna v souladu se ZVZ na profilu zadavatele. Projektovou část zadávací dokumentace si
zájemci objednají v souladu se ZD na adrese zadavatele.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1 Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.
4.2 Nabídky vypracované, zabalené, označené a v počtu dle zadávacích podmínek musí být doručeny nejpozději do
10:00 hod. místního času, dne 15.7.2015. Nabídky doručené v předstihu (v úředních hodinách obecního úřadu)
zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s nabídkami neotevřené u zadavatele.
4.3 Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí
nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce uchazeče.
4.4 Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.
4.5 Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném v ustanovení 4.2. této části výzvy, budou
neotevřené vráceny uchazeči.
5. Požadavky na splnění kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle Pokynů pro zpracování nabídky, které jsou
součástí textové části zadávací dokumentace.
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Zadávací lhůta je stanovena na 180 (stoosmdesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek.
7. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.7.2015 v 10:05 hodin na adrese zadavatele.
Právo zúčastnit se otevírání obálek s nabídkami mají kromě zadavatele a zadavatelem jmenovaných osob i
uchazeči, kteří předložili svoji nabídku. Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit max. 1 osoba.
Další podrobnosti jsou uvedeny v Pokynech pro zpracování nabídky - textová část zadávací dokumentace.
8. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící
kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

Irena
Táborová

V Dalekých Dušníkách, dne 12.6.2015

Digitálně podepsal Irena Táborová
DN: cn=Irena Táborová,
email=daleke.dusniky@seznam.cz,
o=Obec Daleké Dušníky
Datum: 2015.06.12 18:52:00 +02'00'

Ing. Irena Táborová
Vyvěšeno dne: 22.6.2015
Sejmuto dne:
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