OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha
IČ: 00576115 DIČ: CZ00576115
zastoupena starostou obce Mgr. Janem Bezděkem
tel.: 554 650 013, 554 650 014
email: starosta@divcihrad.cz
ucetni@divcihrad.cz
Mgr. Jan Bezděk, starosta obce
tel.: 554 650 013, 554 650 014 email: starosta@divcihrad.cz

Zadavatel:

Kontaktní osoba:
Název veřejné
zakázky:

Prodej dřeva z lesa obce Dívčí Hrad
po vichřici 2017 - 2018

Druh veřejné
zakázky:

prodej

Termín realizace:

15. 2. - 1. 3. 2018

Lhůta pro podání
nabídky:

12. 2. 2018 do 15.00 hod.
Obecní úřad Dívčí Hrad
podatelna obecního úřadu
Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha
V uzavřené a neporušené obálce s uvedením:
Prodej dřeva z lesa obce Dívčí Hrad
po vichřici 2017 - 2018

Místo pro podání
nabídky:

NEOTVÍRAT
Celé označení podávajícího včetně telefonického kontaktu.

Požadavky:







Hodnotící kritérium:

NEJVYŠŠÍ CENOVÁ NABÍDKA


Další podmínky,
požadavky a
informace:

Předložit podepsané a vyplněné následující dokumenty:
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy
a přiložit:
doklad o podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku nebo obchodního
rejstříku),
kopii pojistné smlouvy kryjící rizika škody třetím osobám






jedná se o veřejné výběrové řízení na podání nejvýhodnější nabídky na
odkup dřevní hmoty specifikované v přiloženém číselníku,
zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé s podáním nabídky,
zadavatel má právo zrušit výběrové řízení kdykoli, nejpozději do uzavření
kupní smlouvy. Zrušení veřejné zakázky bude oznámeno všem
uchazečům zveřejněním na úřední desce obecního úřadu,
zadavatel má právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka bude nekompletní,
uchazeč podáním nabídky souhlasí s tím, že zadavatel má právo zveřejnit
hodnocení nabídek, uzavřenou smlouvu včetně dodatků a další
informace, které stanoví právní předpis,



Otevírání obálek:
Přílohy:

oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno na úřední desce
obecního úřadu nejpozději do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele (starosty
obce) a tímto se má za to, že byli o výsledku informování i uchazeči,
 cena bude vítězným uchazečem uhrazena ve dvou splátkách následovně:
- první splátka kupní ceny ve výši 85% včetně DPH bude uhrazena oproti
vystavené faktuře do 5 kalendářních dnů, nejpozději však v den prvního
odvozu dřevní hmoty,
- zbytek kupní ceny bude uhrazen po odvozu veškeré odkoupené dřevní
hmoty oproti vystavené faktuře do 10 kalendářních dnů.
otevírání obálek je neveřejné a předpokládané datum zveřejnění výsledků
výběrového řízení na úřední desce obecního úřadu je 14. 2. 2018
 Kopie číselníků prodávané dřevní hmoty
 Krycí list nabídky
 Čestné prohlášení
 Návrh kupní smlouvy včetně kopie číselníků prodávané dřevní hmoty

V Dívčím Hradě dne 24. ledna 2018

Mgr. Jan
Bezděk

Digitálně podepsal Mgr. Jan Bezděk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00576115,
o=Obec Dívčí Hrad [IČ 00576115], ou=6,
cn=Mgr. Jan Bezděk, sn=Bezděk,
givenName=Jan, serialNumber=P456174
Datum: 2018.01.24 11:32:34 +01'00'

…………………..............................…………….
za zadavatele
Mgr. Jan Bezděk
starosta obce

