Yýzva k podání nabídek

Y eíejná zakázka na stavební práce zadávána ve fonně veřejné zakázky malého rozsahu n]imo režin] Zákona č,
l3712006 sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšich předpisů (dálejen,,zákon" nebo,,ZVZ") dle
Směmice k zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu ve srnys|u ZVZ č. l3712006 Sb, v platném znění
vydané obcí Staré Sedliště ve SmySlu citovaného zákona

,,Výměna oken

Název veřejné zakázky

Předmět veíejnézakázky

služba,

obecního úřadu "
stavebni práce

a vstupních dveří budory

dodávka nebo stavební práce):

Datum whlášení zakázky
Název zadavatele:

29.8.2016
obec staré sedliště

sídlo zadavatele

obec staré sedliště
Staré Sedliště 359.347 0l Staré Sedliště
Jitka valíčková. starostka obce
te|: +420 606 042235

Jméno, případně jména, a příjmeni
osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon a e-mailová
adresa:
Ičo zadavatele
Jméno, připadně jména, a příjmení
kontaktní osoby zadavatele ve věci
zakázky, jeií telefon a e-mailová
adresa:
Lhůta pro podávání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:

Termín a místo pro otevirání obálek
Popis předmětu zakázky

e-mail

:

starosta(Essedliste,cz

00260142
Jitka valíčková. starostka obce
tel: +420 606 042 235
e-mail : starosta6ssedliste.cz
12.9.2016 do 11:00 hodin
Nabídky se podávají na adrese:
obecní úřad staré sedliště
Staré sedliště 359
347 01 Staré Sedliště
12.9.2016 od 13:00 hodin
zasedaci místnost obecního úřadu staré sedliště
Staré Sedliště 359.347 01 Staré Sedliště

Výměna celkem 36 oken. ztoho 22 dvojdilných
prvků a 12 jednodilných prwků za plastová okna
v bílébarvě. v rámci každéhookna budou
instalovány ža|uzie, tzn.44 ks do dvojdílného prvku
a l2 ks dojednodílného prvku.
Výměna vchodových dveří za plastové v bílébarvě.

Předpokládaná hodnota zakázky v
Kč (bez DPH):
Typ veřejné zakázky

450.000,- Kč bez DPH

Lhůta dodání
Místo dodáni/převzetí plnění:

Lhůta dokončenístavby: 31.11.201ó;
obecní úřad staré sedliště

Y eřejná zŇázka malého rozsahu, zadávána dle
Směrnice k zadávání veřqných zakázek malého
rozsahu ve smyďrlt ZYZ č, 13712006 Sb. v platném
znění vydané obcí Staré Sedliště ve smyslu
citovaného zákona.
o

Staré sedliště 359,348

0l

Staré Sedliště

l/2

Hodnotici kritéria:
Požadavky na prokázání splněni
zák|adních kvaIiíikačních
předpokladů dodavatele:
Požadavky na prokázání splněni
profesních kvalifi kačních
předpokladů dodavatele:
Požadavek na písemnou formu
nabidky:

požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Jiné požadavky zadavate|e na
plněni veřejné zakázky

Neinižšinabidková cena včetně DPH
Cestné prohlášení, které je přílohou č. 5 Zadávací
dokumentace

. kopie výpisu z obchodního rejstřiku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence.
pokud je v ni zapsán;
o kopie živnostenského listu
Nabídka musí byl zadavateli podána v pisemné
formě v jednom originále v českémjazyce v
uzavíenéobálce na adresu: Obecní úřad staré
Sedliště
Staré Sedliště 359, 347 01 Staré Sedliště
uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve
věcí zakáaky, ieií telefon a e-mailovou adresu
. zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou
zakázku malého rozsahu.
. zad,avatel nepřipouští variantní řešení
. zájemcům ani uchazečůmnevzniká vůčizadavateli
jakýkoliv nárok. např. na přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu, na podáni námitek proti
rozhodnutí zadavatele, apod.
. uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti
ve veřeiné zakázce.

Způsob financováni

Realizace díla je závis|á na přiděleni finančníchplostředků ze
státního rozpočtu na základě vydáni Rozhodnutí o posk},tnutí
dotace Plzeňského kraje.
Termín zahájeni plněni veřejné zakázky je podnríněn nabytím
účinnostismlouvy o dilo a podminkou nab}tí účinnosti
smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k
financováni a obdrženíRozhodnutí o přiděleni finančních
prostředků. V připadě nezískání finančních prostředků si
vyhrazuie žadatel realizaci dila zrušit.

Podmínky poskytnuti zadávaci

Výzva včetně všech příloh je volně ke staženína

dokumentace

adrese:
http ://www. ssedl iste.czlurad-2 76lvyberova-rizeni/

Přilohy

P

1

fotodokumentace dveří obecního úřadu;
P 2_Čestnéprohlášeni o splnění základních
kvalifi kačnich předpokladů;

V Starém Sedlišti dne 26.8.2016
OBEC STARÉ SEDLIŠTĚ

-

'

Stare Sedliste 359
847 ot TAcHoV

Jitka valíčková. starostka obce
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