VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
STAVEBNÍ PRÁCE

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.
dle směrnice č.1/2008 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie

Obec Sytno
vyzývá v souladu se směrnicí č.1/2008, která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zájemce o zakázku k podání nabídky na:
"Oprava fasády budovy obecního úřadu"

1) Identifikační údaje zadavatele
Název ................................................... Obec sytno
Sídlo ..................................................... Sytno č.p. 72
Statutární zástupce .............................. Václav Bodis, starosta obce
Bankovní spojení ................................. KB Stříbro
číslo účtu .............................................. 19-3296010227/100
IČO ....................................................... 70886814

2) Vymezení plnění zakázky
a) Předmětem zakázky je zpracování cenové nabídky na realizaci akce - "Oprava fasády
budovy obecního úřadu"
b) Podkladem pro zpracování nabídky je výkaz výměr ,který je přiložen v příloze této výzvy.
c) Zhotovitel si zajišťuje sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro
realizaci zakázky.
d) Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a
zhotovitelem a předáním všech předepsaných podkladů.
e) Je požadována 36 měsíční záruka na provedené práce od protokolárního převzetí
dokončené stavby.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem jen na část
předmětu zakázky v případě, že nabídková cena převýší množství finančních prostředků
zadavatele. V případě, že zadavatel bude nucen toto právo použít, nemá zhotovitel vůči
zadavateli žádné ani finanční nároky plynoucí ze zmenšení rozsahu plnění zakázky.
g) Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po písemném předání a převzetí díla.
3) Doba a místo plnění
a) Předpokládaný termín zahájení prací červenec 2017
b) Termín dokončení zakázky je max. do 5.10.2017
c) Místem plnění – budova OÚ č.p.75
4) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů těmito doklady :
- splnění základních kvalifikačních předpokladů
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obch. rejstříku nebo jiné adekvátní
evidence,doklad o oprávnění k podnikání)

5) Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií
– nejnižší nabídková cena
6) Způsob zpracování nabídky
a) Zájemce o zakázku předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo. Přílohou smlouvy o dílo
bude oceněný položkový rozpočet a harmonogram prací.
b) Nabídková cena bude cenou nejvíce přípustnou, kterou lze překročit za podmínek daných
ve smlouvě.
7) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena bude zpracována formou rozpočtu a bude uvedena jako cena bez DPH,
samostatně DPH a cena s DPH celkem.
b) Nabídková cena bude cenou nejvíce přípustnou, kterou lze překročit za podmínek daných
ve smlouvě .
8) Platební podmínky
a) provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude doložena soupisem
provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem zadavatele.
b) doba splatnosti faktury je 14 dní od doručení zadavateli.
c) Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu
zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně
odsouhlasena odpovědným zástupcem zadavatele. Vícepráce do 5% nabídkové ceny
nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 5% nabídkové ceny se na
žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
9) Doručení nabídek
a) Zájemci o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo doporučeně poštou na adresu
obecního úřadu Sytno č,p.72,34901, nejpozději do 20.2.2017 do 18 hod.
10) Další podmínky plnění zakázky
a) uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze, případně o
místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním
nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích
podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny
b) zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit, případně odmítnout všechny předložené
nabídky a právo na změnu doplnění či upřesnění podmínek výzvy
c) zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným s uchazečů
d) zadavatel si vyhrazuje právo na možnost rozšíření této akce a v případě využití tohoto
práva bude zhotovitelem rozšíření zakázky ten samý dodavatel
e) výzva k podání nabídky a další postup zadavatele je souladu se zákonem č.137/2006 o
veřejných zakázkách
V Sytně dne: 3.1.2017
Václav Bodis v.r.
starosta obce
Přílohy
1. Výkaz výměr
2

