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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle §27 zákona 134/2016 Sb.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky
následujícím textu výzvy k podání nabídky.

1.

naleznete v

Název zakázky

„Odprodej dřeva z pokácených stromů“

2.

Zadavatel

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Obec Ostravice

Sídlo

Ostravice 577, PSČ 73914

Identifikační číslo:

00297046

Jednající osoby:

Mgr. Pavlína Stankayová - starostka,

Bankovní spojení:

KB Frýdek Místek

Číslo účtu:

3125781/0100

Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice
Datová schránka: 5a3bb7q - Telefon: +420 558 412 541 - Fax: +420 558 412 550
E-mail: podatelna@obec-ostravice.cz Web: www.obec-ostravice.cz
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Zadávací dokumentace

3.

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a její přílohy:
•

Příloha č. 1 – Ocenění dřevní hmoty

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu.
Prohlídka dřeva:
Uchazečům bude umožněna prohlídka dřeva, a to v areálu čističky odpadních vod na Ostravici
(Ostravice čp 790).
Na prohlídku je nutné se předem přihlásit telefonicky (558 412 547) nebo e-mailem na
sprava.majetku@obec-ostravice.cz.

Předmět veřejné zakázky

4.

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je odprodej dřeva z pokácených
stromů z pozemků ve vlastnictví obce Ostravice. Dřevo je uloženo v areálu čističky odpadních
vod na Ostravici (Ostravice čp 790).
Jedná se o palivo listnaté, tvrdé, dřeviny jasan.
Celkový objem dřevní hmoty je 1,12 m3, oceněná na 1 230 Kč bez DPH (viz příloha č. 1)

Zadávací podmínky

5.

Podaná nabídka bude splňovat následující podmínky:
• každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku,
• nabídka a všechny její části musí být vyhotoveny v českém jazyce,
• nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro podání
nabídek, nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti; za
početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč.

Obsah nabídky

6.

Nabídka bude obsahovat následující informace:
•
•
•
•
•

7.

identifikační údaje uchazeče,
kontaktní údaje uchazeče, včetně e-mailové adresy,
doba vázání nabídkou,
nabídka musí být podepsaná,
nabídka musí obsahovat předpokládaný termín odvozu dřeva.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK).

8.

Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění: termín odvozu dřeva do 30. 4. 2019
Místo plnění: Ostravice
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9.

Obchodní a platební podmínky:

Faktura bude vystavena ke dni odvozu dřeva. Platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny
na 14 dnů splatnosti od doručení faktury.

10. Způsob hodnocení
Hodnotící kritérium:
Nabídky budou posuzovány z hlediska nejvyšší nabídnuté ceny za předmět zakázky.

11. Podávání nabídek
Uzávěrka podání nabídek je 29. 3. 2019 do 10.00 hodin.

12. Doručování nabídek
Nabídka musí být doručena ve výše uvedeném termínu na adresu:
Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice v jednom originále.
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce označena názvem zakázky a slovem
„neotevírat“ v levém horním rohu. Rozhoduje termín doručení zadavateli, nikoliv podání
poštovní službě.

13. Další zadávací podmínky pro uchazeče
Další podmínky zadavatele jsou:
• podané nabídky se nevrací,
• náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel nehradí,
• zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky zakázky, a to písemně a všem účastníkům shodně,
• zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, nejpozději však do podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem,
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
Uchazeči, kteří řádně doručí své nabídky, budou o výsledku Výzvy k podání nabídky
informováni elektronickou poštou (e-mailem) do 7 dnů od výběru uchazeče.
Písemnou výzvu k podání nabídky schválila rada obce Ostravice dne 12. 3. 2019 usnesením
č. 20/13.

….........................................................
Mgr. Pavlína Stankayová v. r.
starostka obce Ostravice
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Příloha č. 1
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