VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY –
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

na zakázku malého rozsahu 2. kategorie ve smyslu
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP

„Realizace protipovodňových opatření
v obci Dubenec, okres Trutnov“

Zadavatel:

Obec Dubenec
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Název veřejné zakázky

„Realizace protipovodňových opatření v obci
Dubenec, okres Trutnov“

Identifikační údaje zadavatele
Název

Obec Dubenec

IČ

00277801

Adresa sídla

č.p. 210, 544 55 Dubenec

Osoba oprávněná za zadavatele jednat Jaroslav Huňat, starosta
Telefon/mobilní telefon
E-mail
URL

+420 499694213, 724180859
starosta@dubenec.cz
http://www.dubenec.cz

ID datové schránky (IDDS)
Kód NUTS - kraj

hzzbqpj
CZ052 – Královéhradecký kraj

Kód ZÚJ

579190

Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky :
Druh veřejné zakázky : Zakázka malého rozsahu 2. kategorie ve smyslu platných Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmět veřejné zakázky : veřejná zakázka na dodávku
Rozsah a popis předmětu zakázky :
Vybudování varovného a vyrozumívacího systému v obci Dubenec. V rámci realizace projektu
bude vybudován nový bezdrátový rozhlas (instalace 14 ks hlásičů, 46 ks reproduktorů) a dále
budou instalovány prvky lokálního výstražného a varovného systému LVS (2x srážkoměrná
stanice, 3x pomocný hlásný profil kategorie „C“ ).
Předpokládaný termín plnění zakázky :

zahájení 01.08.2013
ukončení nejpozději do 30.12.2013

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 990.000,- Kč bez DPH

Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude z důvodu velkého objemu dat zájemcům
zaslána poštou na dobírku v hodnotě 200,- Kč na datovém nosiči na základě písemné
objednávky, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Zadávací
dokumentace může být také po dohodě předána v úřední dny, tj. pondělí, středa a čtvrtek od
8.00 do 16.00 hodin v sídle zadavatele osobně proti hotovosti 200,- Kč. Objednávku je možné
zaslat poštou nebo na kontaktní e-mail.
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Obsah zadávací dokumentace :
- Podmínky zadávacího řízení s přílohami č. 1 až 5.
Lhůta a místo pro podání nabídek :
Zájemci podávají své písemné nabídky v českém jazyce ve lhůtě do 11.7. 2013 do 16.00
hodin na adresu zadavatele : Obec Dubenec, č.p. 210, 544 55 Dubenec. Délka zadávací lhůty
je zadavatelem stanovena na 30 dnů.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :
Zadavatel požaduje prokázání základních, profesních a technických
předpokladů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

kvalifikačních

Údaje o hodnotících kritériích :
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při
hodnocení rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro
neplátce cena s daní z přidané hodnoty.
Prohlídka místa plnění
Organizovaná prohlídka místa plnění se bude konat dne 2.7.2013. Sraz účastníků je před
budovou Obecního úřadu v Dubenci v 10:00 hod. Účast na prohlídce požadujeme
z organizačních důvodů potvrdit písemně nejpozději do 1.7.2013 na e-mail :
starosta@dubenec.cz.

Podrobné podmínky zadávacího řízení jsou součástí zadávací dokumentace.

V Dubenci dne 24.6. 2013

Jaroslav Huňat
starosta
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