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Výzva k podání nabídlry na splnění veřejné zakrízky malého rozsahu ( zadání zakizlry
v souladu se zásadami uvedenými Y $ 6 zákona č' 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Městys Koloveč' jakoŤo zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku (dáe jen
zakázka). jejížpředpokládaná cena nepřesáhrre 2.000.000,- Kč bez DPH

vyzÝvá
v souladu se zásadami ustanovení s 6 zíkona č. 13712006 sb., o veřejných zakázkách
dodavatele k podání nabídky na splnění zakázky'

Základní identiflkačfi a kontaktní údaje o zadavateli
Městys Koloveč
T}Ťšova 10' 345 43 Koloveč
zastoupená Ing. václavem Pelglem, starostou měst}se
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Yymezení zakázky

Předmětem plnění je provedení stavebních prací - opřava střešníkrytiny a doprovodných
prvků na budově Zák|adní školy čp' 307 v Kolovči plechovou křytinou v.ozsahu dle
zadávací dokumentace.

zadáYací dokumentace
Předpokládaný rozpis prací je k dispozici v sídle zadavatele. Zadava1el nepožaduje úhndu
ík]adůza posk}'tnutí zadávací dokumentace

3.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskutečnídle poťeby uchazečůobla1em po telefonické objednávce
n zadaýatele (tel' 3,79 494 222 )'
4'

5' Místo plnění zakázky
Katas1rálÍ]j úZemI Koloveč. Mě5ry s Kolo\ eč
6. Termín plnění zakázlr1
Zhotovitel plovede a předá objednateli dokončenédílo v termínu, nejpozději do 3o'9.2o11'

Kvalitativní podmínky plnění zakázLT
Požadovaná kvalita dílaje v}ŤnezeÍa obecně
7.

závazn:ý]aú

pÍáldmi předpisy.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Před uzavřením smloury o ď1o před1ož uchazeč zadavateli doklad o oprárrnění k podnikání,
včetně potřebné autorizace a v.ýpisu z obchodního rejstří<u' pokudje v něm zapsitl.
8.

9. PožadaYek na způsob zpracování nabídky
Nabídka uchazeěe bude obsahovat základní identifikačníúdaje o uchazeči, celkovou
nabídkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH a kďkulaci ceny tedy rozpis všech nezbýných

položek včet1ě dílčíchcen

.

'

10. Lhůta pro podání nabídky
Nabídka uchazeče musí b;Ít doručena na adresu zadavatele v temínu do 20. 10. 2010

Hodnoc€ní nabídek
Ikitériem pro hodnocení nabídekje nejnižšínabídková cena'
11.

V1věšeno:15.10'2010

[2.-/
Úřad měgtyse Kotoveč
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