VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádáme Vás o přípravu nabídky, která bude
vyhovovat všem požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace.
I.

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Veltrusy
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
00237272

Název veřejné zakázky:

Dodávka požárního vozidla CAS II

Mgr. Filip Volák, starosta města

Zadavatel se nechává v souladu s § 43 zákona zastoupit společností OTIDEA avz s.r.o., IČO: 04682378,
se sídlem Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8. Zadavatel žádá dodavatele, aby veškerou
korespondenci směřovali na společnost OTIDEA avz s.r.o, s výjimkou nabídek, které se podávají na
adresu sídla zadavatele, viz bod 2.1.1 zadávací dokumentace.
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
II.

Bc. Petra Nádvorníková
286 884 367
petra.nadvornikova@otidea.cz

Přístup k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Výzva včetně zadávací dokumentace a všech jejích
příloh, je dostupná na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00237272
III.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek trvá do 15. 1. 2018 do 11:00 hod.
Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu: Městský úřad
Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy (úřední hodiny podatelny: Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
hodin; Út a Čt 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00; Pá 8:00 - 12:00, v poslední den lhůty lze nabídku podat jen
do 11:00 hod.).
IV.

Způsob podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
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Zadavatel přijme pouze listině podané nabídky. Elektronické podání nabídky zadavatel nepřipouští.
Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce, která musí být zřetelně označena
názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „Neotevírat: VZ – Dodávka
požárního vozidla CAS II".
Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o
pozdě podané nabídce.
Další podmínky pro zpracování nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je nedílnou
součástí a přílohou této výzvy.
V.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků jsou podrobně stanoveny v zadávací dokumentaci,
která je nedílnou součástí a přílohou této výzvy.
VI.

Údaje o hodnotících kritériích:

Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel stanovil, že jediným kritériem ekonomické výhodnosti, podle kterého budou nabídky
hodnoceny, je nejnižší celková nabídková cena bez DPH zpracovaná dle bodu 5 zadávací
dokumentace. Nabídky budou seřazeny podle výše jejich celkových nabídkových cen bez DPH od
nejnižší po nejvyšší, a tím bude získáno výsledné pořadí nabídek. Nejlépe bude hodnocena nejnižší
celková nabídková cena bez DPH.
SEZNAM PŘÍLOH:
•
Zadávací dokumentace

Ve Veltrusích dne 21. 12. 2017
podepsal
Mgr. Filip Digitálně
Mgr. Filip Volák
Datum: 2017.12.21
Volák
18:26:33 +01'00'
........................................................

Mgr. Filip Volák, starosta města
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