Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Chodník a autobusová zastávka u silnice III/00354 v k.ú.Včelná – „Pod tratí“
Obec Včelná Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
1. Zadavatel:
Obec Včelná, Husova 212, PSČ 378 82
IČO 00245607, zastoupená starostkou Ing. Jarmilou Mandžukovou
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Chodník a autobusová zastávka u silnice III/00354 v k.ú.Včelná – „Pod tratí“.
V příloze této výzvy je situace, z niž je patrný rozsah díla, a soupis stavebních prací.
Celý projekt ke stažení na www.vcelna.cz/ou/zakazky/2015-08_projekt_chodnik_zastavka.zip
Papírovou verzi projektu je možno vyzvednout na Obecním úřadě Včelná.
Bližší informace o zakázce podá projektant p. Michal Šlinc, tel. 603 319 329.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Zahájení díla: září 2015
Ukončení díla: říjen 2015
Ukončením díla se rozumí: protokolární předání díla
Místo a podmínky plnění: k.ú. Včelná, u silnice III/00354, pod tratí
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
II. výše nabídkové ceny vč. DPH
III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy
s určením, která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit.
IV. reference o obdobných prováděných akcích (alespoň dvě zakázky obdobného rozsahu)
V. smluvní pokuty při nedodržení termínu dodávek
5. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Při splnění požadavků na dodavatele a na kompletnost nabídky
je rozhodujícím kritériem nabídková cena.
6. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu. Možná je měsíční fakturace skutečně provedených prací
po jejich odsouhlasení technickým dozorem investora.
7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
 Nabídku podává uchazeč bezplatně. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této
výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání
důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení
zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
 Uchazeč, který bude vybrán pro realizaci zakázky, před podpisem smlouvy či zasláním
objednávky ještě navíc doloží v originále, stejnopise či v úředně ověřené kopii:
- prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být
dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů
- čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),
v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku,
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách
a není v prodlení se splácením splátek,
čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním
orgánem pověřený zástupce.



-

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
7. Podání nabídek:
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad Včelná,
Husova 212, do 10 hodin 21.8.2015, v zalepené obálce označené: Nabídka: „Chodník
a autobusová zastávka u silnice III/00354 v k.ú.Včelná – Pod tratí“.

Ve Včelné dne 4.8.2015

Ing. Jarmila Mandžukova
starostka obce

