Obec Tchořovice
Výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Prodloužení chodníku podél I/20 ve Tchořovicích I. etapa

1. Zadavatel
název:
adresa:
IČ:
zástupce:

Obec Tchořovice
Tchořovice 77, 388 01 Blatná
00667871
Mgr. Eva Křivancová, starostka obce

2. Vymezení zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku při komunikaci I/20 na pozemku parc.č. 82 v k.ú.
Tchořovice (cca délky 75 m) k čp. 47 včetně osazení ocelové lávky přes malý vodní tok. Práce budou
provedeny v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Hromadou, Topičská 1283,
388 01 Blatná.
3. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení:
Termín ukončení:
Místo plnění:

09/2015
10/2015
Tchořovice

4. Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídky se podávají v českém jazyce a musí obsahovat
 Identifikační údaje uchazeče – obchodní jméno, sídlo, místo podnikání, IČ, bankovní spojení,
telefonní, faxové a e-mailové spojení
 Záruční podmínky
 Doklady k prokázání kvalifikace (prosté kopie)
 živnostenský list






 výpis z obchodního rejstříku
 doklad o oprávnění uchazeče realizovat předmět plnění
Čestné prohlášení ve smyslu § 53 zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Reference uchazeče - seznam 3 prací obdobného charakteru za poslední 3 roky
Kalkulaci nabídkové ceny bez DPH
Nabídkovou cenu včetně DPH

Obec Tchořovice
Tchořovice 77
388 01 Blatná
Tel./fax.: 383495166
ou@tchorovice.cz
www.tchorovice.cz

starostka: Mgr. Eva Křivancová, tel. 725883262
místostarosta: Michael Bolina, tel. 606847489
IČ: 00667871
ID Datové schránky: 2wrarjr
č.ú.: 680318329/0800

5. Zadávací podklady







Krycí list nabídky
Ćestné prohlášení
Projektová dokumentace
Stavební povolení
Výkaz výměr
Krycí list rozpočtu
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyžádat telefonicky nebo e-mailem.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě.

6. Způsob hodnocení nabídek
Při výběru nejvýhodnější nabídky bude zadavatelem přihlíženo zejména k:
 výši nabídkové ceny
 záručním podmínkám
 referencím
7. Doručení nabídek
Zájemci doručí svou písemnou nabídku osobně nebo poštou v uzavřené obálce označené „Prodloužení
chodníku podél I/20 ve Tchořovicích I. etapa“ na adresu zadavatele Obec Tchořovice, Tchořovice
77, 388 01 Blatná nejpozději do čtvrtka 3.9.2015 do 17 hodin.
8. Kontaktní osoba
Mgr. Eva Křivancová, starostka Obce Tchořovice
Tel. 383495166, mob. 725883262
9. Další podmínky veřejné zakázky
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. 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. Nabídku
podává uchazeč bezplatně. Předané nabídky nebudou vraceny uchazečům. Zadavatel si vyhrazuje
právo upřesnit konečné znění smlouvy o dílo.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

Tchořovice dne 21.8.2015

Mgr. Eva Křivancová
starostka obce

