Výzva k podání nabídky
na stavební práce malého rozsahu
v souladu s ust. § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen zákon)

1. Zadavatel
Název zadavatele:
Statutární zástupce:
Identifikační číslo:

Obec Hostěradice
Hostěradice 57, 671 71
Bc. Marek Šeiner, starosta obce
00292834

2. Předmět veřejné zakázky
Název akce:

Chodníky Hostěradice

Popis:

Stavba není členěna na samostatné objekty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 700 000,- Kč bez DPH

3. Doba a místo plnění
Zahájení realizace:
6/2017
Ukončení díla:
9/2017
Místo plnění: Obec Hostěradice, okres Znojmo, k.ú. Hostěradice na Moravě a Míšovice

4. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracovaná jako celková cena za celou zakázku. Veškeré ceny budou uvedené
bez DPH, DPH a celkem včetně DPH.

5. Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje :

a) prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a dále profesní kvalifikační
předpoklady podle § 54 zákona. Kvalifikační doklady postačují doložené v neověřené
fotokopii.

6. Požadavky na nabídku
Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce v písemné formě a bude podepsaná osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat a to v souladu s výpisem z obchodního rejstříku.

Nabídky budou vložené do uzavřené obálky opatřené na přelepech razítkem uchazeče a označené
nápisem „Soutěž – Chodníky Hostěradice - Neotvírat!“
Nabídka musí obsahovat:
a) vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ obsahující identifikační údaje uchazeče
b) návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou (viz výše)
c) doklady požadované v čl. 5.
d) vyplněný položkový rozpočet

7. Hodnotící kritérium
Bude následující:
- nabídková cena – váha 100 %

8. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.
Součástí zadávací dokumentace jsou:
- položkový rozpočet
- krycí list
- smlouva o dílo

9. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. V takovém případě uchazečům nevzniká vůči
zadavateli žádný nárok.

10. Místo a doba pro podání nabídek, kontaktní osoba
Nabídky musí být zadavateli doručeny buď osobně nebo doporučenou poštou v úpravě podle čl. 8
těchto zadávacích podmínek a to na adresu: Obec Hostěradice, Hostěradice 57, PSČ: 671 71.
Kontaktní osoba: Bc. Marek Šeiner, tel.: 515 333 113. Možno též osobní jednání po telefonické
domluvě na uvedeném telefonním čísle.
Osobní předání nabídky je možné na sekretariátě starosty nejpozději dne 12.6.2017 do 16,00 hod.
na obecním úřadě v Hostěradicích.
V případě doručování nabídky poštou je tedy za okamžik předání považováno převzetí zásilky
adresátem.

11. Prohlídka místa plnění
Datum prohlídky místa plnění není stanoveno.

12. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.6.2017 v 16,00 hod sídle zadavatele v kanceláři
starosty.
V Hostěradicích dne 31.5.2017

Za zadavatele: Bc. Marek Šeiner, starosta obce

