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VÁŠ DOPIS ZNAČKY /

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Pergl

V KOLOVČI DNE

22.7.2011

Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu ( zadání zakázky
v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Městys Koloveč, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále
jen zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6.000.000,- Kč bez DPH

vyzývá
v souladu se zásadami ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen zákon)
dodavatele k podání nabídky na splnění zakázky.
1. Základní identifikační a kontaktní údaje o zadavateli
Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
zastoupená Ing. Václavem Perglem, starostou městyse
IČ: 00253481
Telefon: 379494222, 724269136
Fax: 379494311
E-mail: info@mestyskolovec.cz
2. Vymezení zakázky
Předmětem plnění je provedení stavebních prací – Oprava střešní krytiny a doprovodných
prvků na budově ZŠ Koloveč a Domu pro seniory v Kolovči – II. etapa v rozsahu dle
zadávací dokumentace.
3. Zadávací dokumentace
Předpokládaný rozpis prací (výkaz výměr) a další podrobné informace jsou k dispozici v sídle
zadavatele. Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace
4. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční individuelně dle potřeby uchazečů a to obratem po
telefonické objednávce u zadavatele (tel. 724 269 136).
5. Místo plnění zakázky
Katastrální území Koloveč, Městys Koloveč
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6. Předpokládaný termín plnění zakázky
Zhotovitel zahájí realizaci díla v červenci 2011 a provede a předá objednateli dokončené dílo
v termínu, nejpozději do konce listopadu 2011.
7. Kvalitativní podmínky plnění zakázky
Požadovaná kvalita díla je vymezena obecně závaznými právními předpisy.
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč předloží v nabídce zadavateli:
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ust. § 53
odst. 1 zákona,
- kopiii dokladu o oprávnění k podnikání a dokladu o potřebné odborné způsobilosti či
autorizaci
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.
Vítězný uchazeč předloží zadavateli před uzavřením smlouvy o dílo originály či ověřené
kopie těchto dokladů.
9. Požadavek na způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
Nabídka uchazeče bude podána v papírové podobě v zapečetěné obálce označené „Veřejná
zakázka - Oprava střešní krytiny a doprovodných prvků na budově ZŠ Koloveč a Domu
pro seniory v Kolovči – II. etapa“ a doručena osobně nebo poštou ve stanovené lhůtě do
sídla zadavatele. Dále bude nabídka obsahovat základní identifikační údaje o uchazeči, krycí
list nabídky s celkovou nabídkovou cenou a jednotlivé ocenění pozic ve struktuře dle výkazu
výměr a sezmamu prací, který je součástí zadávací dokumentace (počet MJ, cena za MJ, cena
celkem bez DPH a cena celkem s DPH). Také bude nabídka obsahovat vyplněný a podepsaný
návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
10. Lhůta pro podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být doručena na adresu zadavatele v termínu do 28.7.2011 do

10.00 hod.
11. Hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta Městyse Koloveč

Vyvěšeno na www.mestyskolovec.cz a na úřední desce dne: 22.7.2011

Sejmuto z www.mestyskolovec.cz a z úřední desky dne:
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