Rekonstrukce ČOV Předboj
.

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na
podlimitní veřejnou zakázku Rekonstrukce ČOV Předboj
Veřejný zadavatel obec Předboj
se sídlem: Hlavní 18, Předboj, PSČ 250 72, pošta Kojetice u Prahy
IČ: 00240630
Zastoupený: Ing. Karel Kodiš, starosta
(dále také jako “zadavatel”),
zadává ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), §
25 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“), podlimitní veřejnou zakázku na
dodávku technologických souborů, montážních a stavebních prací s názvem
„Rekonstrukce ČOV Předboj” zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod
sestávající ze dvou linek vybudovaných v letech 2002, 2010 (kapacita 750 EO), na
ČOV s kapacitou 1600 EO. Další podrobné informace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci (viz příloha).
Kódy CPV:
45000000-7 Stavební práce
45454100-5 Rekonstrukce budov
90420000-7 Čištění odpadních vod
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 700 000,- Kč bez DPH.
Podmínky poskytování zadávací dokumentace dodavatelům se řídí podle ustanovení §
48 zákona. O poskytnutí zde neuveřejněných příloh k zadávací dokumentace lze
písemně požádat u starosty obce Předboj (podatelna@predboj.cz).
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 8. 2014 v 9:00 hodin.
Nabídku je nutné doručit písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce
označené „Soutěž“ – Neotevírat – „Rekonstrukce ČOV Předboj“ na adresu sídla
zadavatele - Obecní úřad Předboj, Hlavní 18, PSČ 250 72, pošta Kojetice u Prahy buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně k rukám Ing.
Karla Kodiše, starosty obce.
Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 podle základního hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost nabídky a následujícími dílčími hodnotícími kritérii:
1. Výše nabídkové ceny
2. Termín dokončení (uvést počet kalendářních dní)
2. Poskytnutá záruka za kvalitu vypouštěných vod (měsíců)

váha 80%
váha 10%
váha 10%

Za podané nabídky předem děkujeme.
S pozdravem
V Předboji dne 8. 8. 2014

Ing. Karel Kodiš, starosta
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