OBEC SENICE
Hlavní 25, 290 01 Poděbrady, tel.č.: 602225255, e-mail: obec@senice.cz
www.senice.cz

Výzva k podání nabídky
Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů, ale na základě výjimky dle § 31 dle Směrnice obce Senice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu.
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

Obec Senice
Hlavní 25, Senice, 290 01 Poděbrady
00876038
CZ00876038 – neplátce DPH

Statutární zástupce zadavatele:

Václav Novák, starosta obce

Kontaktní zástupce zadavatele:

Václav Novák, starosta obce

Telefon kontaktní osoby zadavatele: 602 225 255
e-mail kontaktní osoby zadavatele: obec@senice.cz
Datum vyhlášení zakázky: 11.11.2021
Lhůta a místo pro podání nabídky:
- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 11.11.2021 a končí dnem10.12.2021
ve 12.00 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Senice, Hlavní 25, Senice, 29 01 Poděbrady
v úředních hodinách, nebo zaslat poštou doporučeně na adresu sídla zadavatele. Termín
doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, nikoli datum odeslání.
Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. 10.12.2021 ve
13.00 hodin.
Místem otevírání obálek je kancelář starosty obecního úřadu na adrese Obec Senice, Hlavní 25, Senice, 290 01 Poděbrady.
Popis předmětu zakázky: Pokácení jasanu ztepilého, včetně úklidu a odvozu větví u místního hřbitova v Senicích na p. p. č. 321/5 v k. ú. Senice.
Stručný popis zakázky: Požadujeme zachování vzrostlého kmene stromu do výšky 2 m.
Předpokládaný termín realizace: prosinec - leden 2021

Požadavky na prokázání kvalifikace: Hodnoceny budou pouze nabídky , u kterých prokáže
dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.
Kritéria hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena.
Další informace k zadávacím podmínkám: Budou poskytovány na základě žádosti u kontaktní osoby zastupující zadavatele.

Digitálně

Senice 11.11.2021

VÁCLAV
VÁCLAV podepsal
NOVÁK
Datum:
NOVÁK 2021.11.11
10:11:19 +01'00'
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