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Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu ( zadání zakázky
v souladu se zásadami uvedenými v $ 6 zákona č. 13712006 Sb.' o veřejných zalíázkách)
Městys Koloveč, jakožto zadavatel veřejné zakfuky malého rozsahu na dodávku (ďále jen
zakázka), jejížpředpokládarrá cena nepřesríhne 2.000'000,- Kč bez DPH

ýyzÝý^
v souladu se zásadami ustanoveíís 6 zákona č. 13712006 sb., o veřejných zakázkách
dodavatele k podání nabídky na sp|něni zaldzky'

l. Základní identiÍikačnía kontaktní údaie o zadavateli
Městys Koloveč
T}Ťšova 10, 345 43 Koloveč
zastoupená Ing. Václavem Pelglem' staxostou městyse
IČ:0025348l
T elefon 3'7 9 49 4222,'1 242 69 73 6
Fax:379494311
E-mail: iďo@mestyskolovec.cz

Yymezeni zakáz|cy
Předmětem phěIlí je plovedení stavebních plací _ opřaYa střešníkrytiny a doprovodných
prvků na přístavbě buďoty Základní školy čp. 307 v Kolověi modiÍikovan]ími
asfaltol.ými pásy v rozsahu dle zadávací dokrrmentace.
2.

Zadávací dokumentace
Předpokládaný rozpis prací je k dispozici v síďe zadavatele' Zadavatel nepožaduje úhladu
n|íkladů za poskyhutí zadávací dokumenlace
3.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskutečnídle poťeby uchazečůoblatem po telefonické objednávce
! zadaýatele ( tel' 3,19 494222\.

4.

5' Místo plnění zakázky

Katastrá úemj Koloveč. \4ěslys Koloveč
Teřmín plnění zakázky
Zhotovitel provede a předá objednateli dokončenédílo v termínu, nejpozději do 30.9.2011'
6.

Kvalitatiyní podmínky plnění zakázlT
Požadovaná kvalita dílaje vyrnezena obecně závaznj'rni práwími předpisy.
7.

8. Poža.lavky na prokázání kyaliÍikačníchpředpokladů
Před uzavřením sÍÍourryo dílo předloží uchazeč zadavateli dolrJad o oprár'nění k podnikríní,
včetně potřebné autolizace a ljpisu z obchodníro rejstříku, pol:udje v něm zapsán.
9. Požadavek na způsob zpracováuí nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahova1 z.íkladníidentifikační údaje o uchazeči. celkovou
nabídkovou cenu vKč bez DPH a s DPH a kalhrlaci ceny , tedy rczpis všech nezb1'tných

položek včelně díičíchcen '

l0. Lhůta přo podání nabídlT
Nabídka uchazeče musí být doručena na adresu zadava1ele v temínu do 20. l0. 2010
Hodnocení nabídek
IGitériem pro hodnocení nabídekje nejnižšínabídková cena.
11.

/'

tl(

l'/Y

Ing. václav|Peřgl
starosta mě$tyse Koloveč
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