VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

veřejné zakázky malého rozsahu

„Přestavba části objektu č. p. 6 v Ohrobci na MŠ“

Název zadavatele:

Obec Ohrobec

Sídlo zadavatele:

V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

IČ:

00241491

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Pavel Makovský, MBA, starosta obce

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nová vestavba do podkroví objektu č. p. 6, sloužit bude jako MŠ
s kapacitou 30 dětí.
Bližší informace včetně technického popisu jednotlivých stavebních objektů viz příloha výzvy –
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč
měl nebo mohl vědět.
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 500 000,- Kč bez DPH a byla stanovena jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy!!!
3. Údaje o hodnotících kritériích
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. Hodnocena bude
celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v cenové nabídce uchazeče na krycím listu (musí
být shodná s cenou uvedenou ve smlouvě).
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4. Osoba pověřená zadavatelskou činností
Údaje o osobě pověřené výkonem zadavatelských činností
Právní forma:

akciová společnost

Obchodní firma pověřené osoby:

ML Compet, a. s.

Sídlo:

Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1

IČ:

27627136

Osoba oprávněná jednat:

Lucia Novanská

Kontaktní osoba:

Jana Chlumská

Tel.:

725 605 627

Eml:

chlumska@mlcompet.cz

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

16. 4. 2012 do 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek:

sídlo pověřené osoby (viz bod 4. této výzvy)

Nabídky se podávají v podatelně, na adrese pověřené osoby. Nabídky lze podávat prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 8:00 hod do 16:00 hod,
pátek od 8:00 – 13:00 hod. Nabídky budou doručeny do podatelny pověřené osoby ML Compet, a. s.,
Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1 – 1. patro.
6. Výzva a zadávací dokumentace a podmínky jejího přístupu
Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další zadávací podmínky jsou uvedeny ve
výzvě a zadávací dokumentaci, o jejíž poskytnutí lze písemně požádat u osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností. Kontaktní údaje - viz bod 4. této výzvy. Výzva a zadávací dokumentace
bude včetně všech příloh poskytnuta po obdržení písemné objednávky doručené na adresu pověřené
osoby.
V Ohrobci dne 22. 3. 2012
PhDr. Pavel Makovský, MBA
starosta obce
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