VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:
Číslo zakázky:
Forma zadáni:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, (telefon,
emailová adresa):
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Popis předmětu zakázky:

Běžná údržba - most Všelibice - Podjestřábí
VZ/02/2017
Veřejná zakázka malého rozsahu
Obec Všelibice
Všelibice 65, 463 48 Všelibice
00263303
CZ00263303
Bc. Martina Sluková, starostka obce
Martina Sluková,
485 148 835, starosta@vselibice.cz
Běžná údržba - most Všelibice - Podjestřábí
1.3.2017
Jedná se o běžnou údržbu mostu v rozsahu projektové
dokumentace pro provedeni stavby, zpracované projektovou kanceláří Jareš,
Maděra, Stejskal 5/2016.

Lhůta pro podávání nabídek (data
zahájení a ukončení příjmu, vč. času):

Od 1.3.2017 do 27.3.2017 do 17:00 hod

Místo pro podání nabídek:

Nabídku označenou adresou zadavatele, názvem uchazeče a nápisy: "MOST
VŠELIBICE-PODJESTŘÁBÍ" a "Neotvírat" zašlete nebo dodejte osobně do 27.
3. 2017 do 17:00 hod. na Obecní úřad ve Všelibicích. Lhůta pro podání
nabídek se také považuje za splněnou, pokud bude poštovní zásilka doručena
Obecnímu úřadu Všelibice do 27.3.2017 do 17:00 hodin.

Termín realizace zakázky:
Místo plnění:
Požadavek na uvedení kontaktní osoby
uchazeče:

Pevný termín 1.-31.5.2017
Most Všelibice-Podjetřábí
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a
e-mailovou adresu.

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí
nabídky musí být oceněný a uchazečem podepsaný soupis prací (příloha č.1).
Součásti nabídky je dále Smlouva o dílo (příloha č.2). Smlouva musí být
orazítkovaná a podepsaná statutárním zástupcem uchazeče či jiným
Požadavek na písemnou formu nabídky: stanoveným zástupcem v souladu se způsobem podepisování za společnost,
který je uveden v obchodním rejstříku či osobu zmocněnou k takovému
úkonu; originál plné moci musí být v takovémto případě součástí nabídky.
Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále
jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Zadavatel připouští
pouze formální úpravy na takto "............" vyznačených místech (jména,
adresy, kontaktní údaje, ceny apod.).

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele na základě zadávací
dokumentace:

• Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady
dodavatele dané v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů;
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán s odbornosti
podnikání v provádění staveb, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán;
• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky
(živnostenský list v oboru provádění staveb, apod.).

Požadavky na prokázání splnění
technické kvalifikace dodavatele na
základě
zadávací dokumentace:

• Dle § 56 odst. 3 písni. a) zákona č. 137/2006 Sb.

Hodnotící kritéria:
Obsah zadávací dokumentace:
Termín prohlídky stavby:

Další podmínky pro plnění zakázky:

Nabídková cena 100% (nejvýše přípustná cena je 420.000,-Kč s DPH).
Výzva , Krycí list nabídky se soupisem prací (příloha č.1), Návrh smlouvy o dílo
(příloha č.2), Projektová dokumentace (příloha č.3), budou zaslány
elektronicky uchazečům po objednání u zadavatele.
Na vyžádání u zadavatele.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Výběrové řízení je vyhlašováno obcí Všelibice.
Zadavatel je oprávněn upravit rozsah prováděných prací podle výše svých
finančních prostředků.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na
náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Ve Všelibicích, dne 1.3.2017
Bc. Martina Sluková, starostka obce

