Obec
HRADIŠTKO
Chovatelů 500, PSČ 252 09, IČ 00241245

INFORMACE
o zahájení zadávacího řízení
Obec Hradištko jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek tato informace uveřejnil na svém PROFILU
zadavatele níže uvedenou Výzvu včetně celé Zadávací dokumentace.
Znění Výzvy uvádíme.

VÝZVA
k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3
a § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu dle § 52 písm. b) a § 54 ZZVZ formou
otevřeného řízení podle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ pod názvem:

„Hradištko, lokalita "Nade Vsí": tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice“
Předmět VZ
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace
v obci Hradištko ve Středočeském kraji a její napojení na stávající čistírnu odpadních vod
Pikovice.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v celém rozsahu je umístěna na PROFILU zadavatele:
http://hradistko.profilzadavatele.cz/

Lhůta pro doručení nabídek končí:

22. července 2019 v 00:15 hodin

Obecní úřad Hradištko

tel.: 257 740 441-2

Chovatelů 500
PSČ 252 09

podatelna@hradistko.cz
ID DS: fxtbd3h
www.hradistko.cz
úřední dny: pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-17.00 hod.

Obec
HRADIŠTKO
Chovatelů 500, PSČ 252 09, IČ 00241245

Hodnotící kritéria:

Zadavatel stanovil 2 hodnotící kritéria v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 a § 116 ZZVZ .
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude
hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s těmito
kritérii hodnocení:
KRITÉRIUM

VÁHA

1.

Celková nabídková cena

90 %

2.

Zkrácení lhůty pro dokončení

10 %

Hodnocena je nabídková cena bez DPH.
Předpokládaná výše nabídkové ceny:
Předpokládaná cena zakázky činí 56, 599.411,- Kč bez DPH.
Maximální lhůta plnění:
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 1. 10. 2019, plnění bude zahájeno po
podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem a písemné výzvě zadavatele k převzetí
staveniště.
Termín ukončení předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 510 kalendářních dní ode dne
protokolárního předání staveniště (limitní termín).

Radka Svobodová, starostka, v.r.
Obec Hradištko
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