OBEC DOLNÍ DUNAJOVICE
Poštovní směrovací číslo 691 85
_____________________________________________________________

VĚC : Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky:

Dolní Dunajovice: prodloužení ulice U Vodárny. Dopravní a
Technická infrastruktura. SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03- KANALIZACE

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zadavatel:
V zastoupení:

stavební práce
veřejná zakázka malého rozsahu
Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice
IČ: 00283 126 zastoupená: Mgr. Josefem Hasníkem, starostou obce
T-PRO.ING s.r.o. se sídlem: Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav,
IČO: 292 45 702

Vážení, obec Dolní Dunajovice vyhlašuje tímto za účelem zjištění cen v místě plnění a v zájmu uzavřít o předmětné
zakázce smlouvu, následující výzvu k podání nabídky na dodávku stavebních prací. Dle ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je
zadávána při dodržení transparentnosti a přiměřenosti a zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu
k dodavatelům – viz § 6 uvedeného zákona. Předmětem zakázky je vybudování asfaltové komunikace v délce 143 m,
vodovodu HDPE dn 90 v délce 145 m a kanalizace plastové dn 300 v délce 130 m. Soutěžní podmínky, požadavky na
kvalifikaci uchazečů (mj. autorizace v oborech dopravní a vodohospodářské stavby, doložení 3 obdobných
realizovaných zakázek v min. objemu 2,50 mil. Kč, bez DPH) a ostatní údaje jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Požadovaný termín realizace: 09/2018 – 12/2018.
Lhůta pro podání nabídek:

do 4.června 2018, 9.00 hodin místního času.

Kritériem výběru zhotovitele je nejnižší nabídková cena v českých korunách (CZK) bez DPH.
Zadávací dokumentaci (obsahuje soutěžní podmínky, projektovou dokumentaci, výkaz výměr, formuláře, vč. CD
verze) si je možné vyzvednout na adrese: T-PRO.ING s.r.o., Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav po předchozí
telefonické domluvě, tel. číslo 737 458 418, mail: t-pro.ing@post.cz. Náklady na reprodukci činí 500,- Kč.
V Dolních Dunajovicích 24. května 2018

S pozdravem

Mgr. Josef Hasník
starosta obce
Vyvěšeno dne: 24. 5. 2018
Sňato dne:
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