Obec Černousy
Černousy čp.72,
463 73 p Habartice

VÝZVA
Obec Černousy v souladu se zákonem 137/2006 o veřejných zakázkách
v platném znění předkládá :
Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu
místní komunikace č.399/1 v k.ú.Boleslav:
Název zakázky : Rekonstrukce části místní komunikace v osadě Boleslav :
Zadavatel :
Obec Černousy
IČ :
00672084
Adresa sídla :
Černousy čp.72, 46373 p.Habartice
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele : Bc.Vladimír Keller, starosta obce
Telefon :
482345065, 724179443
obec_cernousy@volny.cz
E-mail :
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů o zakázku
malého rozsahu.
Uchazeč je povinen předložit veškeré požadované dokumenty uvedené v textové části
zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč
je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět změny.

1. Předmět veřejné zakázky :

1.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky :
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace v osadě Boleslav
v rozsahu 330 m²
1.2. Informace pro zpracování nabídky :
Vymezení zakázky je možné zájemcem osobně provézt po předchozí dohodě se zadavatelem
zakázky na místě plánované realizace.
1.3. Úhrada za předání nabídky - zadávací nabídky budou bezplatné
1.4. Omezení výše nabídkové ceny – dle zákona o veřejných zakázkách malého rozsahu

2. Lhůty pro podání nabídek :

2.1. Lhůty pro předložení nabídek k provedení zakázky : 25.06.2014 do 15.00 hodin
Na nabídky podané po lhůtě nebo bez patřičných náležitostí nebude brán zřetel
Nabídky zasílejte v zapečetěných nebo jinak zajištěných obálkách.
Zveřejnění výsledků výběrového řízení - bude provedeno elektronicky na úřední
desce Obce Černousy v termínu do pěti dnů od ukončení výběrového řízení, tj.po
řádném zasedáno zastupitelstva obce

3. Informace pro zpracování nabídky - Kritéria pro hodnocení :
a) -

Kriteria pro zadání veřejné zakázky :
nabídková cena vč. DPH
b) - zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
a to o dodatečné informace k zadávacím informacím nebo z vlastního podnětu

4. Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávaní nabídek.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účasti v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení , která
byly předmětem hodnocení nabídky.

4. Jazyk pro podání nabídky :
Zadavatel požaduje předložit veškeré nabídky pouze v českém jazyce

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů :

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při předložení své nabídky doložil :
- prokázání oprávnění k podnikání v oboru
- výpis z obchodního rejstříku
V případě, že je uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o
veřejných zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším 90 dnů. V tomto případě uchazeč nepředkládá výše požadované
doklady.

6. Návrh cenové nabídky - smlouvy o dílo :
Návrh cenové nabídky-smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče
jednat a podpisovat v souladu se způsobem podepisování a opatřeným otiskem razítka.
6.1. Přehled cenové nabídky :
- Uchazeč uvede celkovou cenovou nabídku veřejné zakázky s DPH
- Cena bude uvedena pouze v CZK
- V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady související s předmětem plnění
veřejné zakázky vyplývající ze stávající dokumentace a z této výzvy
- Každý uchazeč je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o povaze
staveniště, jiných zvláštnostech a tyto zohlednit v nabídkové ceně. Případné nejasnosti
si musí uchazeč ujasnit před podáním nabídky. Nedostatečné nebo mylné informace ,
chápání zadávacích a technických podmínek neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů na dílo nebo změnu ceny.
- Zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkových cen nebo spojené vícepráce
- Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek
- V předložené nabídce nelze provádět opravy či úpravy, které by zadavatele mohly
uvézt v omyl.

7. Lhůta pro provedení prací :
a) předpokládaný termín pro zahájení prací – červenec 2014
b) termín dokončení prací - září 2014

8. Jistota :
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění svých povinností, vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení, poskytli finanční jistotu.

V Černousích dne 10.04.2012
Bc.Vladimír Keller
starosta obce

