MĚSTO ZUBŘÍ - okres Vsetín
U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Veřejná

zakázka malého rozsahu Ill. kategorie
Oznámení o zahájení výběrového řízení
Město Zubří

U Domoviny 234, 756 54

Zadavatel:

Zastoupeno Ing. Lubomírem Vaculínem , starostou
č . ú .: 2221851/0100
www.mesto-zubri.cz, podatelna®mesto-zubri .cz
Zdeněk Cabák, správce lesů
telefon : 571 757 057, mob. 602 786 906
e-mail: cabak®mesto-zubri. cz

Kontaktní osoba:

Název

veřejné

Druh

PRODEJ DŘEVA Z LESŮ MĚSTA ZUBŘÍ:
Prodej cca 300 m3 dříví z nahodilých těžeb 2015-2

zakázky:

veřejné

zakázky:

Předmět veřejné

zakázky:

služby
Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně (cca)
300 m3.
Dříví bude vyrobeno a zatříděno dle „ Doporučených pravidel pro měřen í a tříděn í
v ČR 2008 "

Termín realizace
veřejné zakázky:

9. 4. 2015- 30. 6. 2015

Místo veřejné zakázky:
Lhůta

Zubří

IČ : 00304492

Lesy

pro podání nabídky:

mě sta Zubří

1. 4. 2015 do 11.30 hod.
Městský úřad Zubří

Místo pro podání nabídky:

Požadavky:

U Domoviny 234, 756 54 Zubří.
V uzavřené neporušené obálce/obalu s uvedením:
„Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 300 m3 dříví z nahodilých
těžeb"

+ „NEOTVÍRAT"
+Jméno příjmení/název uchazeče, adresa místa/sídla a adresa pro doručován í a
e-mail.
1) Předložit doklad/čestné prohlášení:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z obchodního rejstříku nebo ze živnostenského rejstříku ,
- prohlášení o bezdlužnosti (nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na
pojistném , na sociální zabezpečení
2) Zpracovat a předložit cenovou nabídku v listinné (písemné) podobě v českém
popř . slovenském jazyce (viz tabulka v krycím listu nabídky)
3) Doložit plnou moc, pokud za uchazeče jedná/podepisuje jiná pověřená osoba

Hodnotící kritérium:
Další podmínky a
požadavky:

Další informace:

* nejvyšší nabídková cena
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeč nesmí být zároveň subdodavatelem v tomto výběrovém ř ízen í
Úhrada
ceny po předání a převzetí veřejné zakázky.
•
Seznámit
se s obchodními podmínkami zadavatele na www.mesto-zubri. cz
•
1) Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 13712006
Sb. , o veřejných zakázkách , v platném znění.
2) S uchazeči bude komunikováno přednostně elektronicky (na jím uvedený email), případně prostřednictvím datových schránek anebo na adresy sídla či
místa podnikání uchazeče.
3) Uchazeč může požadovat dodatečné informace písemně nejpozděj i 6
pracovní dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, telefonicky nej pozděj i
1 pracovní den před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

•

4) Dokumenty zadavatele
tel.: +420 571 757 051
fax: +420 571 757 050
internet: www.mesto-zubri .cz

zveřejněné

na www.mesto-zubri.cz:

Bankovní spojení: KB, a. s., č. ú. 2221851/0100

IČ: 003 04 492
DIČ : CZ00304492

MĚSTO ZUBŘÍ- okres Vsetín
U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Veřejná

zakázka malého rozsahu Ill. kategorie
Oznámení o zahájení výběrového řízení
„Zásady a postupy při zadáváni veřejných
zakázek malého rozsahu"
- Obchodní podmínky města
- Toto oznámení
- Dodatečné informace, pokud je zadavatel poskytne i bez žádosti uchazeče.
5) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízen í.
6) Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozděj i do uzavření
smlouvy. O zrušení písemně informuje všechny uchazeče .
7) Zadavatel má právo vyloučit uchazeče :
- jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady,
- jehož nabídka obsahově nesouhlasí s požadovaným předmětem veřejné
zakázky,
- jehož nabídková cena je mimořádně nízká/vysoká,
- který na výzvu ve stanoveném lhůtě nepředloží originály či ověřené kopie
požadovaných dokladů
8) Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.
9) Uchazeč podáním nabídky souhlasí s tím, že zadavatel má právo zveřejnit
hodnocení nabídek, uzavřenou smlouvu vč. dodatků a další informace, které
stanoví právní předpisy.
1O)
Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výsledku výběrového řízen í
uveřejní do 5 dní od rozhodnutí zadavatele (rady města) na internetových
stránkách zadavatele. V tomto případě se oznámení výsledku výběrového
řízení považuje za doručené všem uchazečům okamžikem uveřejněn í na
internetových stránkách zadavatele.
Dne 1.4. 2015, od 13.00 hodin
Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči či jejich zástupci, kteří podali
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Na výzvu zadavatele jsou povinni se
prokázat oprávněním vystupovat a jednat jménem uchazeče.
-

Otevírání obálek:

Přílohy:

Vnitřní předpis města Zubří

- Návrh kupní smlouvy

MÍtSTO ZUBŘÍ

®

U Domoviny 234
756 54ZUBŘÍ
IČ: 003úM~-2 DIČ:: CZ00304492

V

Zubří

dne 16. 3. 2015

tel. : +420 571 757 051
fax: +420 571 757 050
internet: www.mesto-zubri.cz

Bankovní spojení: KB, a. s., č. ú. 2221851/0100

IČ: 003 04 492
DIČ: CZ00304492

