Výzva k podání nabídky
Zadavatel:
Obec Čečelovice
IČ:475629
DIČ:CZ00475629
Bankovní spojení: Komerční banka Písek, pob. Blatná, č. účtu 20720291/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Stejskal, starosta obce

Výzva se podává podle § 6,§12,bod (6) a § 18, (3) zákona o veřejných
zakázkách dle zákona č.137/2006 Sb. veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce
„Výměna skladby podlahy a úprava stropu v sále místního pohostinství –
čp. 36 “
1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:….850 tis.Kč s DPH
2. Vymezení předmětu plnění
2.1.
Předmětem plnění je dodávka výměna skladby podlahy a úprava stropu
v sále místního pohostinství – čp. 36 . Rozsah prací je vymezen výkazem
výměr.
3. Doba a místo plnění
Doba plnění: měsíc 05. 2016 – 30.6. 2016 /limitní termín/
Místo plnění: Čečelovice čp.36
4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Dodavatel předloží ke splnění kvalifikace uvedené doklady formou
- čestné prohlášení podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele - § 53
- identifikační údaje dodavatele
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán /prostou kopii/
- doklad o oprávnění dodavatele k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci /prostou kopii/

5. Obchodní podmínky
5.1.
Návrh smlouvy
Předloží vybraný zhotovitel po oznámení výsledku soutěže.
5.2.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v členění:
- nabídková cena celkem bez DPH
- DPH 21 %
- nabídková cena celkem vč.DPH
5.3.
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na
základě měsíční fakturace do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura bude
vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena s 15 denní splatností po
odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného v protokolu o předání a
převzetí díla.
6. Zadávací dokumentace – podklady ke zpracování nabídky
- výkaz výměr v listinné podobě

7. Uzavírka a místo podání nabídky
uzavírka nabídek: 27. 4. 2016 v 15 hodin
místo podání nabídek: Obecní úřad Čečelovice čp. 32 – zasedací místnost,
388 01 Blatná
lhůta, ve které zadavatel rozhodne o zadání: do 29. 4. 2016
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky:
„Výměna skladby podlahy a úprava stropu v sále místního pohostinství –
čp. 36 “
na adresu Obecní úřad Čečelovice čp. 32, 388 01 Blatná
Termín prohlídky místa realizace: 21. 4. 2016 od 15 do 17 hodin.

8. Způsob hodnocení nabídek:
Pro výběr nejvhodnější nabídky zadavatel stanovuje tato hlediska hodnocení:
- výše nabídkové ceny –
80 %
- záruční lhůty, podmínky a reference firmy – 20 %

9. Zadavatel:
Obec Čečelovice čp.32, 388 01 Blatná
Milan Stejskal, starosta obce

10. Ostatní informace:
a/ zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou zakázku
malého rozsahu zrušit
b/zadavatel nepřipouští varianty nabídky
c/ případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Mylné
chápání výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče
požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Nabídku podává
uchazeč bezplatně.
d/ v řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se v souladu s § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se nepostupuje dle tohoto
zákona, ale dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Čečelovice.
e/ způsob zveřejnění výzvy: výzva k podání nabídky 3 dodavatelům

V Čečelovicích dne 12. 4. 2016
……………………………….
Milan Stejskal
starosta obce Čečelovice

