Výzva k podání nabídek

Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve folmě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim ákona č,
l3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon" nebo ,,ZVZ") dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZYZ č. l37l2006 Sb, v platném zněni
vydané obci Staré Sedliště ve smyslu citovaného zákona

,,Oprava veřejného o§větlení
Parkosům "

Název veřejné zakázky

Předmět veíejnézakázky

služba,

od Růžkuk

stavební práce

dodávka nebo stavební práce):

Datum whlášeni zakázkv
Název zadavatele:

29.8.2016
obec staré sedliště

sídlo zadavatele

obec staró sedliště
Staré Sedliště 359,347 0l Staró Sedliště
Jitka valičková, starostka obce
te|: +420 606 042 235

Jméno, případně jména, a příjmení
osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon a e-mailoyá
adresa:
Ico zadavatele
Jméno, případně jména, a příjmení
kontaktní osoby zadavatele ve věci
z^kázky, jeji telefon a e-mailová
adresa:
Lhůta pro Dodávání nabídek:
Místo pro podávání nabíd€k:

Termín a místo pro otevíráni obálek

e-mail: starosta@ssedliste.cz
00260142
Jitka valíčková, starostka obce
tel: +420 606 04Z 235
e-mail : staroSta@ssedliste.cZ
12.9.2016 do l l:00 hodin
Nabídky se podávají na adrese:
obecní úřad staré sedliště
Staré Sedliště 359
347 0l Staré Sedliště
12.9.2016 od l3:30 hodin
zasedací místnost obecního úřadu staré sedliště
Staré Sedliště 359,347

0l

Staré Sedliště

Popis předmětu zakázky

Předmětem vcřejné zakázky malého rozsahu je
výměna osvětlení vc stejné trase původního
veřejného osvětlení v délce cca 500m od Ružku
k Parkosům. celkem l2 ks stožárů.Jako nové
světelné body se použijížárově zinkované
bezpaticové stožáry. Součástí oprav jsou i zemní
práce spojené s výměnou kabeláže. Součástícenové
nabídky je i přezkoušení, revize clcktrického zařizení
a geodetické zaměření skutečnéhoprovcdení stavby.

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

500.000,-

Kč bez DPH

Y eřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle
Směmice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ve smyslu ZVZ č, l3712006 Sb. v platném
znění vydané obcí Staré Sedliště ve smyslu
citovaného zákona.
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Lhůta dodání
Místo dodání/převzetí plněni:

Lhůta dokončeni stavbv: 31.12.20tó:
obecní úřad staré sedliště
o

Staré Sedliště 359. 348

Hodnotícíkritéria:
Požadavky na prokázáni splnéni
základních kvalifikačních
předpokladů dodavatele:
Požadavky na prokázáni splnění
profesnich kvalifikačních
předpokladů dodavatele:
Požadavek na pisemnou formu
nabídky:

požadavek na uvedeni kontaktni
osoby uchazeče:
Jiné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky

Podmínky poskytnutí zadávaci
dokumentace

Přilohy

V Starém Scdlišti dne ....?..q.,.!...i1-1.E

0l

Staré Sedliště

Neinižšínabídková cena včetně DPH
Ccstné prohlášení, ktcré je přílohou č, 4 Zadávací
dokumentace

. kopie výpisu z obchodniho rcjstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
. kopie živnostenskéholistu
Nabídka musí bý zadavateli podána v písemné
formě v jednom originále v českémjazyce v
uzavřené obálcc na adresu: obecní úřad staré
Sedliště
Staré Sedliště 359.347 01 Staré Sedliště
uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve
věci zakázkv, ieií telcfon a e-mailovou adresu
. zadavatcl si vyhrazuje právo zrušit veřejnou
zakáaku malóho rozsahu.
. zadavatel ncpřipouští variantní řcšcní
. zájemcům ani uchazečům nevzniká vůčizadavateli
jakýkoliv nárok, např. na přidělení veíelnézakázky
malého rozsahu, na podání námitck proti
rozhodnutí zadavatele, apod.
. uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti
ve veřeiné zakázceVýzva včetně všcch příloh je volně ke staženína
adrese:

http:/lwwt,,sscdlistc.cz-lttt!d27ólyy]]!r,o
P l_Výpis z KN se zákresem stávajícího VO;
P 2 Ortomapa
P 3_Rozpočet akce
P 4_Čestnéprohlášení o splnění základnich
kvaliťrkačníchpředpokladů;
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Jitka valíčková, starostka obce
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