YYZVAK PODANI NABIDKY
Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: MěstysLedenice
Sídlo: Náměstí 89, 373 11 Ledenice
Zastoupena: Mgr' Miroslavem Fraňkem _ stalostou městyse Ledenice

IČ:
DlČ:

00245135
CZO0245I35
Telefon: 387 995 357,6()6 60'7 963
E-mail: radnice@ou.ledenice-cz, staŤosta@ou'1edenice'cz
Zadavate] podle zríkona č. 13712006 Sb.' o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšíchpředpisů,

Vás

vYZÝ1/Á
k pod.iní nabídky na veřejnou zakázku mďého rozsal'tu a k prokázání splnění kvalifikačníchpiedpokladů
pro zhotovitele stavby:
Informace o druhu a předmětu veřejnó zakázky:

Název zakrízky: Odbornó zahradnické přáce v přesně rrymczených částech městyse Ledenice
stručný textový popis veiejné zakázky:
v předem uřených lokalitách bude docházet k průběŽnémua plavidelnému odplevelování porostů'
pruběžnému a pravidelnému sťíháníokrasných dřevin a květin dle vegetačníhoobdobí, k přihrrojovríní,
mulčováni záhonů štěpkami (štěpky budou dodríny zadavatelem)' Dále bude docházet k chemické
ocbraně proti chorobám a škůdcťm(dle poťeby)
Místo plněníÁealizace: horní a dolní náněstí v Ledenicích, kruhoqý objezd, Na Zafuadách, v parku DPS
a nr Ohorách. r lalinech.

Piedpokládaný termín zahájení: biezen 2013
termín dokončení: dle smlouly s tříolěsíčnívýpovědní lhůtou

PoskTtnutí zadávací dokumentace:
PIo vyholovení nabídky je nu1ná osobní prohlídka na učených lokalitácb s vedoucím ú&žby, ktelá
proběbne 26.2'2013 v 9.00 hod' v kancelráii vedoucího údrŽby, v případně jiného temínu po tel' domluvě
(mob.724 929'7'10)

Lhůta přo podání nabídek' včctně adresy, Ía kt€rou mají být poslány nebo předány osobně:
Datum: 1 1.3.2013, hodina: 16.00 hodin
Adresa pro podání nabídky: Městys Ledenice, Náměstí 89, 373 1 l Ledenice
Všechny nabídky doručenépo tomto termínu nebudou přijaty'

Elektronické podání nabídky - tato forma není přípustná.

Profesní kvalifkačnípředpoklady podle s

51

pis

' a), b)' d)

Splnění kvaliťrkačníchpředpokladů bude prokázáno předložeirím originálu, nebo ověiené kopie:
a) výpisu z obchodního rejstříku' pokudje v něm zapsán, či \'.ýpis zjiné obdobné evidence
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních plávních piedpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakrizky, ze|ména doklad prokazující příslušnéŽivnostenské oprávnění či licenci
c) refelence zjiž realizovaných zakázek

Údaje o hodnotících klitéřiích podle $ 78 zákona
Základním hodnotícímkitéliem pro zadání veiejné zakázky podle $ 78 odst'
v'Íhodnost.

1

písm. a)je ekonomická

V Ledenicích dne 30'1-20l3

slav Franěk

