Výzva k podání nabídky
do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název:
obec Chožov
Zastoupený:
Miroslava Otoupalová, starostka
Sídlo:
Chožov čp. 154, 439 22, Chožov
IČO / DIČ:
00265004/ CZ 00265004
Kontaktní osoba:
Miroslava Otoupalová, starostka
E-mail:
starosta@chozov.cz
Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chozov
Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Společnost:
pro obce s.r.o.
IČO / DIČ:
24315184 / CZ24315184
Sídlo:
Strupčice 224, PSČ 431 14
Statutární zástupce:
Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatel / proobce@proobce.eu;
Název veřejné zakázky:
„Stavební práce na úpravě hřbitovní zdi“
Druh zakázky / řízení:
stavební práce / veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem Zakázky je provedení díla, kterým se rozumí: úplné a bezvadné
provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících
prací, za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem:
„Stavební práce na úpravě hřbitovní zdi“, a to dle PD. Součástí díla je také
dodávka materiálu.
V Chožově, dne 3.11. 2016
Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky do zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku.
Veškeré informace v podobě zadávací dokumentace, která je k dispozici také na vyžádání u zadavatele, jsou součástí
této výzvy.
Níže pak upozorňujeme zejména na tyto skutečnosti:
Lhůta a místo pro podání nabídek: do 16.11.2016 v 16:30 hod. v podatelně obecního úřadu na adrese sídla.
Otevírání obálek:

téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, v 16.45 hod., a to na adrese
shora.

Způsob podání nabídek:

nabídky se podávají v listinné podobě v českém jazyce, blíže pak viz zadávací
dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace: viz kapitola č. 4) zadávací dokumentace
Hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena bez DPH

Prohlídka místa plnění:

se uskuteční dne 7.11. 2016 v 11,00 hod. se srazem na místě plnění.

Těšíme se na Vaši nabídku a jsme s pozdravem
pro obce s.r.o.
v z. obec Chožov
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