Pavel Moulis, Milínov 23, 332 04 Nezvěstice

Milínov, dne 24.8.2016

Výzva k předložení nabídky

Z důvodů uvažované realizace rekonstrukce požární nádrže Hlinovka v obci Míšov a
finančního rozsahu (projektu) zakázky s názvem „Oprava požární nádrže Hlinovka“, se na
Vás obracím, jako na potenciálního dodavatele v rámci výše uvedené zakázky.
Na základě výše uvedeného Vás vyzývám k předložení nabídky:
Informace o předmětu zadávané zakázky:
Předmětem této zakázky je realizace opravy požární nádrže Hlinovka (stavebních prací) na
vlastních pozemcích zadavatele (bližší specifikace je součástí „Zadávací dokumentace“, která
je přílohou této výzvy).
Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název:
Obec Míšov
Sídlo firmy:
Míšov 73, 335 61 Míšov
Místo podnikání:
Míšov 73, 335 61 Míšov
IČ:
00256943
CZ00256943
DIČ:
Zastoupení zadavatele na základě příkazní smlouvy-organizátor soutěže:
Jméno/název:
Pavel Moulis
Sídlo firmy:
Milínov 23, 332 04 Nezvěstice
IČ:
49185055
DIČ:
CZ7503292192
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Moulis, Ph.D. – majitel
Telefon:
724 506 930
E-mail:
poradenstvi@farmamoulisovych.cz; moulis@farmamoulisovych.cz
Rozsah pověření:
Zástupce zadavatele je na základě příkazní smlouvy zmocněn zadavatelem k výkonu
zadavatelské činnosti v souvislosti s výše uvedenou zakázkou, tzn., že může vykonávat
všechny úkony související s přípravou, organizací a průběhem zadání zakázky s výjimkou
rozhodnutí, která ze zákona přísluší zadavateli.
Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Informace o možnosti získání dodatečných
informací jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: 14.9.2016 do 13.30h
Místo podání nabídek:
Milínov 99, 332 04 Nezvěstice

Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otvírání obálek:
Termín posuzování a hodnocení nabídek:
Místo otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:

16.9.2016
od 18.00hod.
16.9.2016
od 18.15hod.
v místě sídla zadavatele

Dovoluji si upozornit, že potenciální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační
předpoklady a základní kvalifikační předpoklady. Zájemce prokazuje splnění profesních
kvalifikačních předpokladů a základní kvalifikační předpoklady prostřednictvím:
• profesní kvalifikační předpoklady - předložením výpisu z obchodního rejstříku či
jiné obdobné evidence pokud je v ní zájemce zapsán, dokladem o oprávnění
k podnikání podle zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů uchazeč nebo zájemce doloží v prosté kopii
• základní kvalifikační předpoklady – Čestným prohlášením; čestné prohlášení
uchazeč nebo zájemce doloží v originále, čestné prohlášení podepisují výhradně
statutární zástupci.
Lhůta pro předložení dokladů prokazující profesní kvalifikační předpoklady a základní
kvalifikační předpoklady potenciálního dodavatele je shodná s lhůtou pro podání nabídek
tj. do 14.9.2016

Nabídky včetně všech souvisejících dokladů se předkládá ve dvou pare.
Nabídku lze zaslat pouze doporučeně poštou, na obálku s nabídkou prosím uveďte text:
„Zakázka Míšov – oprava požární nádrže Hlinovka – neotvírat!“.

S pozdravem

Ing. Pavel Moulis, Ph.D.

Přílohy:
• Zadávací dokumentace k zakázce „Oprava požární nádrže Hlinovka“
• Formulář pro vypracování nabídky „Cenová nabídka“

