Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky
Název veřejné zakázky:

„Přípojky kanalizace – zpracování PD a související služby“
Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:
Městys Brankovice
Sídlo zadavatele:
Náměstí 101, 683 33 Brankovice
IČ:
00291668
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Vladimír Procházka – starosta městyse
e-mail:
oubrankovice@seznam.cz
Tel./fax:
+420 517 369 713
(dále označován krátce též jako zadavatel nebo objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele a osoba zplnomocněná zadavatelem ve věci zastupování zadavatele
v předmětném zadávacím řízení:
Milan Pavlun
Tel:
603 251 031;
Tel/fax:
+420 517 330 292;
e-mail:
pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby:
Závodí 233/16, 682 01 Vyškov
CZ

Popis předmětu zakázky:
Jedná se o zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí
služeb souvisejících se zabezpečením pravomocného povolení pro realizaci stavby přípojek
kanalizace a souvisejících vedení vnitřní kanalizace k jednotlivým připojovaným objektům.
Jedná se o 186 připojovaných objektů na kanalizaci budovanou v rámci operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), název projektu „Kanalizace a likvidace odpadních vod
Brankovice“ financovanou ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“).
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentace dále také
(ZD), kterou je možné získat od kontaktní osoby.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH přesahuje 200.000,- Kč a zároveň nepřesahuje 700
000,- Kč.
Lhůta a místo pro podání nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a může být podána pouze v písemné podobě
v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Uzavřená obálka s nabídkou bude výrazně označená
názvem zakázky: „Přípojky kanalizace – zpracování PD a související služby“ a
textem: „Neotvírat“. V levém horním rohu bude obálka s nabídkou opatřena identifikací
uchazeče, včetně adresy pro doručování.
Hodnocené budou pouze nabídky doručené zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.
Konec lhůty pro podání nabídek je 9.6.2015 ve 12:00 hod.
Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele Městys Brankovice Náměstí 101, 683 33
Brankovice kancelář starosty.
Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne 9.6.2015 v 17:00 hod..

Hodnotící kritérium:
Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení
nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude
zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky a uzavření smlouvy.
Přílohy:
Zadávací dokumentace předmětné zakázky

V Brankovicích dne 25.5.2015

Ing. Vladimír Procházka
starosta Městyse Brankovice

