Výzva a zadávací podmínky k podání cenové nabídky na veřejnou
zakázku
Základní údaje :
Název veřejné zakázky : Výměna oken a dveří - OÚ Hostěradice
Zadavatel : Obec Hostěradice
Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
IČ: 00292834
Osobou oprávněná jednat jménem zadavatele : Bc. Marek Šeiner
starosta obce
Kontaktní osoba : Bc. Marek Šeiner
Telefon
: 724 183 487
e-mail
: starosta@hosteradice.cz

1. Předmět veřejné zakázky :
Výměna oken a dveří v budově OÚ Hostěradice
2. Specifikace předmětu veřejné zakázky :
Výměna oken a dveří v budově OÚ Hostěradice, stávající se z:
• výroba oken a dveří dle uvedené specifikace a dodávka na místo osazení,
• demontáž stávajících oken a dveří včetně jejich likvidace,
• montáž oken a dveří (dodržet tepelné vlastnosti připojovacích spár a vnitřní povrchové
teploty dle ČSN 73 0540),
• zednické zapravení oken a dveří, výmalba interiéru,
• seřízení oken a dveří
• provedení úklidu – uvedení prostor do původního stavu
• záruční a pozáruční servis

3. Termín plnění veřejné zakázky :
Do 30.9.2017
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4. Cena předmětu plnění veřejné zakázky :
Cena za předmět výzvy bude stanovena takto :
Cena celkem :

……. (bez DPH), ………….(vč. DPH)

5. Podmínky za kterých je možno překročit výši nabídkové ceny :
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky :
Nabídka bude předložena v písemné formě, jednom originále a jedné kopii, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude vložena do uzavřené obálky a označené nápisem „Soutěž – Výměna oken a
dveří - OÚ Hostěradice“ Neotvírat!
Obsah nabídky :
- název veřejné zakázky
- základní identifikační údaje zadavatele
- základní identifikační údaje uchazeče, včetně osob zmocněných k dalším jednáním
- nejvýše přípustná nabídková cena, v členění dle bodu 3 této výzvy
- datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat
Prokázání základních kvalifikačních kriterií :
- doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán), popř.dokladu
o oprávnění k podnikání (živnostenský list)
- čestným prohlášením osoby oprávněné za uchazeče jednat, o splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53, zák. č. 137/2006 Sb.

7. Variantní řešení :
Variantní řešení zadavatel nepřipouští
8. Kriteria pro hodnocení nabídek :
Nabídka bude hodnocena podle jediného kriteria : výše nabídkové ceny

9. Termín a místo pro podání nabídky :
Termín podání nabídky :
Místo podání nabídky :

16.6.2017 do 12,00 hod.
Obecní úřad Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
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10. Lhůta pro vyžádání informací k veřejné zakázce :
Do 15.6.2017
11. Termín pro rozhodnutí o výběru dodavatele :
O výběru dodavatele zadavatel rozhodne : 19.6.2017
Uchazeč, který podal nabídku, bude po tomto termínu vyrozuměn o přijetí nabídky.
12. Jiná ustanovení :
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku.

V Hostěradicích dne 7.6.2017
Za zadavatele : Bc. Marek Šeiner
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