Obec Milejovice
datum: úterý 13. října 2020

Výzva k podání nabídky
Zadavatel:
Obec Milejovice
Milejovice 46, 387 01 Volyně
IČ: 00667706
zastoupená starostkou Ing. Svatavou Tichopádovou

Předmět:
Předmětem výzvy na podání nabídky je provedení opravy komunikace v akci „Oprava komunikací v obci“.

Zadávací podmínky:
Zadavatel požaduje zpracovat nabídku na opravu povrchu silnice, kdy technologii necháváme
na zhotoviteli. Výměra opravované plochy je 1 150 m2 po provedení výstavby kanalizace v obci.
Zadavatel požaduje jako součást nabídky vzorovou smlouvu.

Realizace:
Termín realizace akce „Oprava obecních komunikací v obci“ je od 5.11.2020 do 30.11.2020.

Fakturace:
Fakturovat se bude jednorázově po předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dní od vystavení faktury.

Hodnotící kritéria:
3člená komise vyhodnotí nabídky a předloží zastupitelům hodnocení nabídek. Zastupitelé rozhodnou na základě hodnocení komise o výběru nejvýhodnější nabídky.

Odevzdání nabídek:
Veškeré nabídky je nutno dodat poštou do středy 28.10.2020, kde datum 28.10.2020 je krajní
datum podání (podací datum), na adresu obce (uvedena u zadavatele) v obálce opatřené nápisem
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„Oprava komunikací v obci – NEOTVÍRAT“ a s uvedením e-mailové adresy na obálce na osobu,
která je odpovědná za nabídku.
Nabídky, které budou mít podací datum pošty po termínu 28.10.2020, nebudou akceptovány.

Právo zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Otevírání nabídek:
Otevření doručených nabídek v označených obálkách proběhne na obecním úřadě 2.11.2020
v 18:00. Obálky otevře a vyhodnotí komise složená z předsedy finančního a kontrolního výboru
a člena zastupitelstva.
Zastupitelé obce rozhodnou o výběru nabídky na schůzi obecního zastupitelstva 3.11.2020
od 19:00.

Ostatní:
Obecní úřad neprodleně po výběru nabídky informuje účastníky výběrového řízení.

podepsal
Michal Digitálně
Michal Fouček
Datum: 2020.10.13
Fouček
___________________
10:39:12 +02'00'

Michal Fouček
místostarosta

Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
Telefon: +420 380 120 520 (úřední hodiny ST 18:00 – 20:00), Mobil: +420 722 908 742
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
stránka 2 z 2

