Výzva k podání nabídky
na prodej

3 ks známkových listů
Mikroregionu Chelčicko – Lhenického VZ TL 0024
Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
Číslo bankovního účtu:
Statutární zástupce:

Obec Libějovice
Libějovice 26, 387 72 Libějovice
00667641
25927291/0100
Jan Chrt, starosta obce

Obec Libějovice Vás na základě usnesení Zastupitelstva Obce Libějovice č. 2/2019/11a)
vyzývá k podání nabídky dle těchto podmínek:
1. Nabídka bude podána v uzavřené obálce na každý známkový list zvlášť a bude na ní
uvedeno:
a) Text "NABÍDKA ZNÁMKY - NEOTVÍRAT“
b) Identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, titul, adresa)
2. V obálce bude vyplněná nabídka, která je přílohou této výzvy.
3. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny, přičemž jako
nejvýhodnější budou hodnoceny 3 nabídky s nejvyšší nabídkovou cenou.
4. Minimální nabídková cena za 1 známkový list je 8.000,- Kč.
5. Nabídka musí být doručena nejpozději do 19. 3. 2019 do 14:45 hod.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo
osobně na podatelnu Obecního úřadu Libějovice v úředních hodinách:
Pondělí, středa
8:00 – 17:00 (polední přestávka 11:00 – 12:00)
Pátek
8:00 – 11:00
6. Otevírání obálek se uskuteční 19. 3. 2019 v 15:00 a to na adrese zadavatele: Obecní
úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, kancelář Obecního úřadu. Otevírání
obálek je pro uchazeče veřejné. Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro
otevírání obálek ustanovená zadavatelem.
7. Zájemce uhradí známkový list do 10 dnů od obdržení oznámení o výběru nabídky jako
nejvýhodnější. Den úhrady je dnem připsání částky na účet zadavatele nebo den
úhrady na pokladně zadavatele. Zadavatel zašle známkový list zájemci do 10 dnů od
úhrady nabídkové ceny. V případě platby v hotovosti dojde k předání známkového

listu zájemci v kanceláři Obecního úřadu Libějovice na adrese Libějovice 26, 38772
Libějovice okamžitě.
8. V případě neuhrazení nabídkové ceny v termínu dle bodu 7 se prodej známkového
listu ruší.
9. V případě stejných nabídek rozhodne komise losováním.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky na prodej známkových listů
zrušit i bez udání důvodu.
Případné bližší informace týkající se výzvy k podání nabídky obdržíte od:
Kontaktní osoba:
Zuzana Svatá, referentka
tel: 725 031 368
email: referent@libejovice.cz
Známkový list Mikroregionu Chelčicko – Lhenického VZ TL 0024

V Libějovicích 6. 3. 2019

…………………………………………………….
Chrt Jan, starosta obce

Příloha č. 1

Nabídka na prodej 1 ks známkového listu
Mikroregionu Chelčicko – Lhenického VZ TL 0024
Identifikace zájemce:
Jméno, Příjemní, Titul

……………………………………………………………………………………

Adresa:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Tel. / email:

…………………………….. / …………………………………………………

Platba:

hotově / převodem (nehodící se škrtněte)

Číslo účtu/ kód banky:

……………………………………………………………… (při platbě převodem)

Nabídková cena:
Za 1 ks známkového listu Mikroeregionu Chelčicko – Lhenického VZ TL 0024 nabízím částku:
……………………………………..,- Kč

Podmínky úhrady a dodání známkového listu:
Zájemce uhradí známkový list do 10 dnů od obdržení oznámení o výběru nabídky jako
nejvýhodnější. Den úhrady je dnem připsání částky na účet zadavatele nebo den úhrady na
pokladně zadavatele. Zadavatel zašle známkový list zájemci do 10 dnů od úhrady nabídkové
ceny. V případě platby v hotovosti dojde k předání známkového listu zájemci v kanceláři
Obecního úřadu Libějovice na adrese Libějovice 26, 38772 Libějovice okamžitě.
Souhlas s těmito podmínkami stvrzují svým podpisem.

V………………………………….. dne…………….

……………………………………………………….
(podpis zájemce)

