Obec Horní Újezd
Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč
IČ: 00376981

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název veřejné zakázky malého v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek:

„Oprava fasády kulturního domu v obci Horní Újezd - II. etapa“
Název zadavatele:
IČO zadavatele:
Kontaktní adresa zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Obec Horní Újezd
00376981
Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč
Iva Durdová - starostka
+420 724 192 700
obec@horni-ujezd.com

Vážený pane, pane jednateli,(řediteli, předsedo),
dnešním dnem, tj. 14. 2. 2018 Vás vyzývám k předložení nabídky na veřejné zakázky malého
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákona“), pod názvem – Oprava fasády kulturního domu v obci Horní Újezd - II. etapa.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu (vymezení předmětu):
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce fasády a přilehlých ploch objektu
Horní Újezd 3 – Obecní úřad (II. etapa); dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této
zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění je možná. Lze ji dohodnout se zástupcem zadavatele na telefonním
čísle: +420 724 192 700.
Termín provedení díla: předpoklad duben 2018 – červen 2018
Záruka:
48 měsíců

2. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:
– zadávací dokumentace tvoří přílohu této výzvy.

3. Místo, datum a čas pro podání nabídky:
Nabídky lze doručit na adresu zadavatele:
• doporučeně poštou,
• osobně v úředních hodinách,
• po telefonické domluvě na tel. +420 724 192 700, se starostkou obce;
nejpozději však do pondělí 5. 3. 2018, do 12.00 hod.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč
IČ: 00376981

Adresa zadavatele:

Obec Horní Újezd
Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč

Osobně se nabídka podá rovněž na výše uvedenou adresu, a to v pracovní době úřadu:
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
8:00 – 17:00
8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
Středa
Čtvrtek
8:00 – 12:00
Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou. V poslední den lhůty
pro podání nabídek lze nabídky podat pouze osobně na adrese pro podání nabídek a to od 8.00
hod do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, označeny identifikací firmy a bude opatřena na
přelepkách, razítky, popřípadě podpisy uchazeče a dále zřetelně označena: ,,Veřejná zakázka
malého rozsahu“. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně
vrátit a název veřejné zakázky malého rozsahu – „Oprava fasády kulturního domu v obci
Horní Újezd - II. etapa“.

4. Termín otevírání obálek:
Termín otevírání obálek se stanovuje na 5.3.2018 v 17.30 hodin na adrese zadavatele.
Hodnocení nabídek bude neveřejné.

5. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a její řazení:
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku
zadávací dokumentace:
Krycí list nabídky
Splnění základní způsobilosti dle §74
Splnění profesní způsobilosti dle §77
Splnění ekonomické kvalifikace dle §78
Splnění technické kvalifikace dle §79 odst. 2 písm. b)
Nabídková cena, položkový rozpočet
Návrh smlouvy, který bude obsahovat ustanovení dostatečné pro hodnocení
nabídky dle uvedených kritérií a bude podepsán osobou oprávněnou jednat
Ostatní dokumenty
Podrobný způsob a výčet požadavků zadavatele na splnění kvalifikace uchazečem je
popsán v zadávací dokumentaci.
6. Kriterium pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu bude nejnižší
nabídková cena. Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
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7. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení nabídek a zrušit zadávací řízení
kdykoliv bez udání důvodu, popřípadě zadávací řízení kdykoliv zrušit do uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem, a to rovněž bez uvedení důvodů.
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Zadávací dokumentace
Výkaz výměr
Návrh SOD
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti

V Horním Újezdě, dne 14.2.2018

…..………………………….
Iva Durdová
starostka obce Horní Újezd

Vyvěšeno:

14.2.2018

Iva Durdová

Sňato:
Iva Durdová

5.3.2018

