VYZVA K PODANI NABIDKY
I,

Identifikačníúdaje o zádaYaÍeliI
Zadavatel] Měst)_s Ledenice
SídIo: Náněstí 89_ 373 11 Leclenice
ZirsloupenaI MgI' Miros]avem Fraňken sta1'ostou

]Č:
DIČ:

měst1''se

Ledenice

00245135
CZ00245135
Telel'on: 387 995 357,606607 963
E-mai1: raclnice@qq!{!94!!! q?, starosta@ou.lcdcnice.cz
Zadavatel Vás

vYZÝvÁ
k podání nabídky rra veřejnou zakázku ma]ého rozsahu dle zákona č. 13 7/2006 sb., o veřejných
zakáZkách ve Zněrli pozdě.jších předpisů ak prokázání sp]nění kvalifikačnich přcdpokladťL pro zhotovite1e
stavby:

Nliev zakáZky| "Ledenjce ohrazení oprava míStníkomunikace"
II_

Informace o drulru a předmětu Y€řejné zalázk}'
veiejné ZakáZk)': ,.Ledenice _ ol azoní opřava míslní konrunikace"
stručný texlový popis vcřcjné zakázky:
Jedná se o opravu tnístníkomunikace v osadě ohrazení, kteiá byla porrióerra pii intenz1vních přívalor'ýclr
deštícha krupobití na začátku sryna 2012. Došlo zejnréna k podcrn]ctí \'ozovk-v' nal'ušení ast'altovóho
povrchu a částečně k v'lplavení štěrkovéhopodkladu' Plovizomí opřava mě]a jen kátkou ži\'otnost. plolo
je potiebné pro\'ést cclko\'ou opravu této místni komunikace' Vi7. průvodní technická zpráva.

Niev

Vl.lo I lč1' lcJli/1ce l edťflcc U\rx./efi
PředpokláCtaný tennín zahájcní: březerr 2013 (dle klimatických podnrinck)
teťmíndokončeli: dube11 20] 3

I]I.
Poskytnutí zadávací dokumeÍtacci
Zadavalel poskytuie na tuto akci s]epý výkaz výmčr a prťl\'odní techrickou zpr'ávu.
osobní plohlidka na místč.

IV.
Lhůta přo podání nitbidek, včetně adrcsy, na kterou mají být poslány ncbo předány osobněi
Datun| čtvrlek 21.2.2013 hodina: ]4'00 hodin
Adrcsa pro podání nabídky: Měslys Ledenice. Náněsti 89, 3 73 1 ] ]-eclenice
Jiné upřesňující údaje' lhůta pro podání nabídclr
l'ři c1ortrčenípoštoLr.jc 1ozhodÚící prezenčnírazítko obce, včasnost doručeníie li7ikem uchazeče.
odvo]at zas1anou nábídku je moŽnó píSennou 1brrrrou nejpozději do drle otevírání obá]ek s nabídkamj'
Všeclny nabidky doručenépo tomto teťmínu ncbudott přijaty.

Předpokládaná cena zakázk1 činí300 tis. bez DPřl.
Elektlonické po(1áíí nabidky

- tato

fonna není přípusl11á'

Profesní kvalifikačni předpoklady podle

f

54

písn. a),

b), d)

splnění kvalifikačníchpředpokladů brrde prokizáno před]ožením originálu' nebo ověřené kopiel
a) výpisLr z obchodního rejstříku, pokudje v nán zapsrín, či qÍpis z jiné obdobné evidence
b) dok|ad o oprávnění k podnikání podle zvláštních plávních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušnéár,nostenské oprávnění či licenci
c) reference z obdobných staveb

Údaje o hodnotících kritéřiích podte s 78 zákona
Zrákladním lrodnotícírr, kritériem plo zadání veřejné zakliky podle s 78 odst'
nabídková cena.

v

1

písm' b)je nejnižší

Ledenicích dne 4.2.2013

v Franěk

