OBEC DĚPOLTOVICE
Tel. 353 951 217
Mobil: 725 051 054 – starosta
e-mail: <info@obecdepoltovice.cz>

PSČ 362 25

-----------------------------------------------------------------------------Děpoltovice dne 27. 08. 2018

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky:
„Oprava místní komunikace“

(Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle ust. § 6, 27, 31 zákona č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

1. Předmět nabídky
Předmětem nabídky se rozumí zhotovení díla :
„Oprava místní komunikace na parcele číslo 849/2 v k.ů.
Děpoltovice “
Podle přiloženého výkazu výměr a případné prohlídky stavby.
Do předmětu díla a jeho ceny dále patří (nutno zahrnout do návrhu
smlouvy o dílo):
-

náklady za vybudování , provoz a údržbu zařízení staveniště, cena za el.
energii, vodu atd.
případné náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi
příp. dokumentace skutečného provedení stavby
příp. nutné zkoušky, atesty a revize
2. Termíny k provedení díla

Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín dokončení :
11/2018)

září 2018
nabídněte v nabídce (nejpozději do

3. Kvalifikační předpoklady uchazečů
Doklad o oprávnění k podnikání ( živnostenský list ), další doklady dle běžného
postupu při provádění zakázek.
4. Způsob hodnocení nabídek
Pro vyhodnocení nabídek je rozhodující nejnižší nabídková cena včetně
DPH se započtením všech nákladů nutných k provedení díla /včetně nákladů
nezahrnutých do položkového rozpočtu/.
5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena se rozumí jako cena smluvní a maximální, přičemž musí být
uveden způsob jejího stanovení. / viz. Výkaz výměr /. Cena bude zpracována
položkově dle výkazu výměr. Cena uvedená v nabídce se rozumí včetně DPH.
Uchazeč je povinen do své nabídnuté ceny zahrnout všechny práce a dodávky,
které jsou součástí zadávacích podkladů bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
součástí výkazu výměr. Celkovou nabídnutou cenu uchazeč zpracuje do
Krycího listu a rekapitulace, včetně případného doplnění víceprací. ( viz. Výkaz
výměr ).
a/ Rekapitulace nákladů (viz. Krycí list rekapitulace nákladů jednotlivých oddílů
- předloha ).
b/ Položkové zpracování kalkulace dle výkazu výměr, vč. ceny prací a
dodávek nezbytných k řádné realizaci díla, ale ve výkazu výměr
neobsažených.
6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Nabídky musí
být podány nejpozději do 14. 09. 2018 do 11.00 hod. Nabídky předložené
po stanovené lhůtě budou ze soutěže vyloučeny.
Místo pro podávání nabídek
Adresa pro podávání nabídek :
Obec Děpoltovice
Děpoltovice 44

362 26 Děpoltovice
Nabídky lze podávat také osobně na OÚ Děpoltovice.
Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách s označením :
„ Nabídka – oprava místní komunikace - neotvírat“
7. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami
vázáni. Činí 30 kalendářních dnů a její běh začíná dnem následujícím po
skončení lhůty pro podání nabídek.
8. Zadavatel
Obec Děpoltovice, Děpoltovice 44, 362 25 Děpoltovice, IČ: 00573221
Statutární orgán Obce – Jiří Štikar - starosta obce
9. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje tyto zadávací podmínky, výkaz výměr a Krycí
list.
( Výkaz výměr pro stejnou formu zpracování je možno získat v elektronické
podobě prostřednictvím e-mailu nebo na CD)
10. Požadavky na jednotný krycí list a způsob zpracování nabídky
a/ Krycí list – tj. základní údaje o uchazeči – název a právní forma,
IČO, DIČ,
kontaktní osoba, telefon

sídlo,

b/ Výše nabídkové ceny bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH (předpokládaná
hodnota zakázky je 600 tis. Kč bez DPH),
c/ Lhůta realizace ve dnech + předpokládaný termín zahájení a dokončení,
d/ Délka záruční doby v měsících,
e/ Platební podmínky uchazeče,
f/ Podepsaný Návrh Smlouvy o dílo + Dokladová část uchazeče,
g/ Další doklady a informace uchazeče.
11. Další podmínky
a/ Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou
nabídkové řízení zrušit.

z nabídek

nepřijmout

nebo

b/ Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu předmětu
díla v průběhu jeho provádění.
c/ Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými zájemci o úpravě
jejich nabídek.
d/ Zájemce podáním nabídky do této soutěže projevuje bezvýhradný souhlas
s těmito podmínkami.
e/ Žádný z uchazečů nemá
nabídky k této
soutěži.

nárok

na

úhradu

nákladů

za vypracování

f/ Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

Jiří Štikar
starosta obce Děpoltovice

Příloha: Slepý výkaz výměr v listinné podobě
Krycí list

Krycí list nabídky
na akci :

„Oprava místní komunikace - Děpoltovice“
Údaje o uchazeči
Obchodní jméno

Právní forma
Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické
osoby
IČ
DIČ
Bydliště (u fyzické osoby)
R.č. nebo datum narození (u fyzické
osoby)
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

Celkem DPH 21% (z ceny bez DPH )

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Termínová nabídka
Lhůta zhotovení zakázky
(v kalendářních dnech)
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (přesné datum)
Záruka v měsících

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.

