-f 7

i}lestvs
|Íolovec
ý
ll

.ir V

)

t

V

U Staré Fary |42, 345 43 Koloveč
T e|. 379494222, F ax 37949431Í, E-mail info@mestyskolovec.cz

vÁŠDoPIs ZNAČKY /

zE DNE

NAŠEZNAČKAVYŘŽUJE/LINKA
Ing.

Pergl

v KoLovČI DNE
5.6.2011

Výzva k podání nabídky na sp|nění veřejné zakrízky malóho rozsahu (zadání zakáz|<y
v souladu se zásadami uvedenými v $ 6 zákona č', 137 12006 Sb., o veřej ných zakánkách)
Městys Koloveě' jakožto zadavate| veřejné zakrázky malého rozsahu na stavební práce (drile
jenzakévka), jejížpředpokládaná cena nepřesrá.bne 6'000.000,- Kě bez DPH

yyzÝvá
v souladu se zásadami ustanovení $ ó zákona ě, |3712006 Sb', o veřejných zakázkách (ďelle
jen zákon)
dodavatele k podání nabídky na splnění zakáa|<y,
1. Základní identiÍikačnía kontaktní údaje o zadavate|i
Městys Koloveč
U staré fary 142' 345 43 Koloveč
zastoupená Ing. Václavem Perglem, staÍostou městyse
IC:00253481
Telefon: 37 949 4222. 7 24269 13 6
Fax:379494311
E-mail : iďo@mesýskolovec.cz

Yymezeni zakáz|<y
Předmětem plnění je provedení stavebďch praci _ ..Rekonstrukce místních
komunikací. včetně chodníkůa odstavnÝch ploch v Kolovči a části Zíchov..
2.

v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. Zadávací dokumentace

Předpokládaný rozpis prací (ýkaz výměr) a situace s vyznaěením dotčených lokalit je
k dispozici v sídle zadavatele, Zadavatelnepožaduje úhradu nrík1adůza poskytnutí zaďávaci
dokumentace

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteění individuelně dle potřeby uchazeěů a to obratem po
4.

telefonické objednávce u zadavatele (tel, 379 494 222).

Místo plnění zaMzky
Katastrální územíKoloveč, Měsýs Koloveě
Katastrální územíZichov, Městys Koloveč
5.

6.

Termín plnění zakázky

Zhotovite1 zaháji realizaci díla v červenci 2011 a provede a předá objednateli dokončenédílo
v termínu, nejpozději do 15.srpna 2011.

Kvalitativní podmínky plnění zakán|.<y
Požadovaná kvalita dílaje rryrnezena obecně závaznými ptávními předpisy.
7.

8. Požadavky na prokázání kva|iíikačníchpředpokladů
Uchazeč předložív nabídce zadavate|i čestnéprohlášení o splnění základních kvalifikaěních
předpokladů uvedených v ust. $ 53 odst. 1 ziákona, kopiii dokladu o oprávnění k podnikání a
potřebné odbomé způsobilosti či autorizaci a drále kopii l..foisu z obchodního
dokladu
je vněm zapsán' Vítězný uchazeč přeďoží zadavate|i před uzavřením
pokud
rej stříku'
smlouvy o dílo origin.íly či ověřené kopie těchto dokladů.

o

Požadavek na způsob zpracování nabídky a nabídkoYéceny
Nabídka uchazeče bude obsahovat záklaclní identifikační údaje o uchazeči' krycí list nabídkT,
krycí list stavby s nabídkovou cenou a oceněným ýkazem výměr (údaje o celkové nabídkové
ceně budou v Kě bez DPH a s DPH a oceněný ýkaz ýměr bude obsahovat rozpis všech
nezbytných položek včetně dílčíchcen podle zépaznéhorozpisu položek pÍacía ýýka^I
výměr' který je součástí zadávaci dokumentace). Variantní řešeníjsou nepřípustní. Dále bude
nabídka uchazeče obsahovat lyplněný a podepsaný náwh smlouvy o dílo' kteqf je součástí
9.

zadávací dokumentace.
Pokud nebude uchazeč přímým výrobcem a dodavatelem obalovaných asfaltových směsí,
llteré jsou součástí díla, předloží zadavateli v nabídce smloulu o zajištění výroby a dodávky
těchto směsí uzavřenou mezi jím ajeho subdodavatelem.

10' Lhůta pro podání nabídky
Nabídka uchazeěe musí bý doručena na adresu zadavatete v termínu do pondělí 13.6.2011
do 1ó.00 hod.

Hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižšínabídková cena.
11.

Ing' Václav
Starosta

Koloveč

Vyvěšeno

Sejmuto z www.mest.ysko1ovec.cz a
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