Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

Naše čj.:
Naše zn.:

SU 14476/12-Dur
SU 70003/2011

Počet listů:
Příloh/listů:

3
3

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Martin Ďuriš
321 748 200
martin.duris@mukolin.cz

Datum:

28.02.2012

Výzva více zájemcům k podání nabídky
Zadavatel:
zastoupené:
sídlo:
telefon:
e-mail:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
Ing. Stanislavem Studničkou
Zámecká 160, 280 12 Kolín
321748230, fax: 321748217
stanislav.studnicka@mukolin.cz

Zadavatel Vás vyzývá v souladu s ustanovením odst. 3, § 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění k podání nabídky na zakázku malého rozsahu:
„Oprava provizorního oplocení pozemku p.č. 2454/1, k.ú. Kolín + odstranění nakloněné části pilíře na
pozemku st.p.č. 7832, k.ú. Kolín“

Podklady pro plnění zakázky :
-

dokumentace stavby

-

výkaz výměr

Vymezení plnění zakázky :
1. realizace udržovacích prací dle schválené dokumentace
2. lhůta realizace stavby do 30 dnů od zahájení prací

Místo plnění zakázky:
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích p.č. 2454/1 a st.p.č. 7832, k.ú. Kolín, ul. Antonína Dvořáka a
ul. A.M. Jelínka, Kolín II.
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Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby tištěná verze nabídky byla
zpracována v českém jazyku podle následujícího členění:
a)
b)
c)
d)

obsah nabídky
popis a specifikace nabízeného plnění
cenová položková nabídka v podobě tištěné
doklad o splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky a podmínky pro zpracování cenové nabídky:
a) cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH v zákonné výši a cena celkem včetně DPH
b) nabídkovou cenu je možné překročit pouze po odsouhlasení změnových listů objednatelem
c) variantní řešení zadavatel nepřipouští

Způsob hodnocení nabídek :
Cenové nabídky budou hodnoceny v tomto pořadí:
celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

100 %

Soutěžní lhůta :
Cenové nabídky budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, která končí dnem:
00
30.03. 2012 v 13 hod.

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:
Doporučeně poštou na adresu:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo náměstí 78, Kolín I., 280 12 Kolín

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Osobně do podatelny MÚ Kolín v těchto hodinách:
00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

00

7 – 17 hod
00
00
7 – 15 hod
00
00
7 – 17 hod
00
00
7 – 15 hod
00
30
7 – 13 hod

Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom vyhotovení v zapečetěné a orazítkované obálce s označením:
„Oprava provizorního oplocení pozemku p.č. 2454/1, k.ú. Kolín + odstranění nakloněné části pilíře na
pozemku st.p.č. 7832, k.ú. Kolín“ s nápisem NEOTVÍRAT. Obálka bude na uzavření opatřena
identifikačními údaji uchazeče (jméno, název firmy, adresa, telefon) a razítkem.
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Další podmínky soutěže :
Zadavatel sdělí všem uchazečům výsledek hodnotící komise písemně do dvou týdnů po jejím vyhodnocení,
vyhrazuje si právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výzvu kdykoli v jejím průběhu.

Upozornění :
Zahájení prací je podmíněno nabytím právní moci exekučního příkazu. Vítěz soutěže bude stavebním
úřadem pověřen provedením výše uvedených prací.
Předpokládaná doba realizace je květen r. 2012.

ing. Stanislav Studnička, v.r.
vedoucí odboru výstavby
- stavební úřad

Příloha:
- výkaz výměr
- technický popis
- situační výkres

K vyvěšení:
Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně do 30.03.2012.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

……………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy vyvěsí toto oznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na
internetových stránkách MěÚ Kolín a jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené
oznámení zpět na stavební úřad.
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