Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Vážená paní, Vážený pane,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k zakázce s názvem „Sociální byty ve městě Újezd u Brna – nové vyhlášení“.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Město Újezd u Brna

se sídlem:

Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

IČ:

00282740

zastoupené:

Ing. Marie Kozáková, starostka města

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739
61 Třinec, IČ: 25084275.
Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Konečný

Telefon:

+420 605 201 156

E-mail:

zadavacirizeni@viaconsult.cz

2. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky je zveřejněna na profilu
zadavatele: http://ujezdubrna.profilzadavatele.cz/

3. Lhůta pro podání nabídek vč. způsobu podání nabídek a informace o tom, v jakém jazyce
mohou být podány:
Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje NEN nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 29. 1. 2019 do 9:00 hodin.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3
zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

4. Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
která je přílohou této výzvy.

5. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek hodnoceny
dle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě nejvýhodnějšího poměru níže uvedených kritérií.
Jednotlivá kritéria budou posuzována s následujícími váhami:

Kritérium
Celková cena v Kč bez DPH

Váha kritéria
100 %

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

Příloha: Zadávací dokumentace

V Brně dne 11. 1. 2019

________________________
za VIA Consult a.s.
Mgr. Milan Konečný

