Obec Zálší
Zálší 50, 56501 Choceň
tel.: +420 465 483 148
email: ou@obeczalsi.cz, www.obeczalsi.cz

Věc: Žádost o zaslání cenové nabídky
Vážený pane, vážená paní jako jednoho z potenciálních zájemců si Vás dovolujeme oslovit ve věci
plánované obnovy veřejného prostranství v obci Zálší a Nořín.

Základní požadavky:
1. Veřejná plocha u hasičské zbrojnice v Zálší
Úprava veřejného prostranství, zlepšení vzhledu zelených ploch, osázení záhonů, doplnění
mobiliáře 2 stoly a 2 lavičky, oprava asfaltového povrchu a vytvoření herní plochy pro malování, hry
( „panák“ apod., jízdu na bruslích, kolech, tříkolkách…)
2. Veřejná plocha u studny v Zálší
Dokončení úpravy povrchů v okolí odpočinkové zóny, záhony a přístupová plocha z hlavní
komunikace
3. Veřejná plocha u studny v obci Nořín
Dokončení úpravy povrchů v okolí odpočinkové zóny, výměna krytu studny, záhony
4. Veřejná plocha mezi základní (ZŠ) a mateřskou (MŠ) školou v Zálší
Úprava povrchů – zelené plochy, doplnění záhonu
5. Veřejná plocha podél přístupové cesty k bytovému domu
Úprava okolí přístupové cesty, zeleň, včetně osázení

Vaše nabídka by měla obsahovat:
- Cenovou nabídku s cenou s DPH
- Předpokládaný reálný termín zahájení a ukončení prací
- Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria, podle kterých budou nabídky posuzovány:
- Nejnižší cenová nabídka
- Termín realizace

Obec Zálší si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat žádnou z nabídek bez udání důvodu.
Termín pro zaslání nabídky je stanoven na čtvrtek 31. 12. 2020, 13:00 hodin. Nabídky budou dodány
osobně nebo poštou v zalepené obálce označené „Veřejné prostranství – Zálší – výsadba a mobiliář „
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Obec Zálší
Zálší 50, 56501 Choceň
tel.: +420 465 483 148
email: ou@obeczalsi.cz, www.obeczalsi.cz
na adresu:
Obec Zálší, Zálší 50, 565 01 Choceň
Jedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

Přílohy:
Podklady pro stanovení ceny:
1. Dokumentace je k nahlédnutí v úřední hodiny po předešlé dohodě.

S pozdravem

Ing. Josef Lásko
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