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1/2015 - veřejná zakázka malého
rozsahu

Výzva ke zpracování návrhu a podání cenové nabídky
na realizaci zakázky
Veřejný zadavatel, Obec Hraničné Petrovice, si Vás dovoluje vyzvat
ke zpracování návrhu a podání cenové nabídky na realizaci zakázky na akci:
"Stavební úpravy v budově Turistické základny"

Název zadavatele: Obec Hraničné Petrovice
Sídlo: Hraničné Petrovice 75, PSČ 783 06
Zastoupená: Drahomírem Havlíkem, starostou obce
IČ: 00601144
DIČ: CZ0060 1144
Tel.: +420 775 981 953
e-rnail: obeC@hranicnepetrovice.cz
IDDS: p76a7mj
1) Předmět veřejné zakázky:
Zednické práce v budově Turistické základny v Hraničných Petrovicích
(Rekonstrukce sociálního zázemí). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
celkem je do 150 tisíc Kč včetně DPH.
2) Doba plnění veřejné zakázky:
duben - květen 2015
3) Požadavky na kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje v p.odaných nabídkách doložit splnění:
- Základní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 53, zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- Profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v par. 54
o veřejných zakázkách odst. a),b) a d), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- Výpis z obchodního rejstříku,
- Živnostenský(é) list(y),

4) Obhlídka místa plnění:
Obhlídka místa plnění bude dne 12. 03. 2015 a 13. 03. 2015 vždy ve 13:00
hodin. Sraz bude na Obecním úřadě v Hraničných Petrovicích v kanceláři
starosty. Jiný termín obhlídky nebude akceptován.
5) Způsob hodnocení výhodnosti nabídky:
Hodnotící kritérium:
Výběr bude proveden na základě nejlepší nabídky při splnění zadávacích
podmínek a nepřekročení ceny do 150 tis. Kč včetně DPH.
6) Obsah, lhůta a místo podání nabídek:
a) Nabídka uchazeče bude zpracována písemně v českém jazyce v jednom
originálním vyhotovení a podepsána statutárním zástupcem podle výpisu
z obchodního rejstříku. Cena za celou zakázku včetně všech ostatních
nákladů nutných k plnění této zakázky uveďte bez DPH a cenu s DPH v Kč.
b) Předmět nabídky se základními údaji uchazeče, včetně oprávněných
a odpovědných zástupců s telefonním a e-rnail spojením.
c) Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zveřejnění a končí dne
16.03.2015 ve 14:00 hodin.
d) Nabídku lze zaslat poštou nebo osobně předat na OÚ Hraničné Petrovice
v uzavřené obálce, na které bude uvedena adresa zadavatele i uchazeče.
7) Informace:
Zadavatel poskytne uchazečům o veřejnou zakázku na požádání doplňující
informace ke zhotovení díla.
8) Ostatní podmínky výzvy:
a) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek
a zadávací řízení, zrušit nebo uzavřít smlouvu o dílo na menší rozsah prací.
b) Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s podáním
nabídky.
c) Další informace k veřejné zakázce podá Drahomír Havlík, tel.číslo 775 981
953.
d) Zadavatel neposkytuje zálohy na dílo. Splatnost faktury po převzetí díla je
14 dnů.
V Hraničných Petrovicích dne 27. 02. 2015
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Přílohy:
1) projekt - k nahlédnuti v kanceláři starosty

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 02. 2015
sejmuto dne:

Drahomír Havlík
starosta obce

