Obec Dlouhý Újezd

__________________________________________________________________________
Obec Dlouhý Újezd, okr. Tachov, Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu
název zakázky: Zefektivnění otopné soustavy Kulturního domu v Dlouhém Újezdu
1. Zadavatel:
Název zadavatele:
Obec Dlouhý Újezd
IČ zadavatele:
00573761
Právní forma:
obec
Zástupce zadavatele: RNDr. Miroslav Křížek, starosta obce
Sídlo:
Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov
Tel:
731 003 956
Stát:
CZ
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající ve výměně
radiátorových těles, částečné výměně potrubí a instalace měřícího a regulačního systému
otopné soustavy, a to dle výkazu výměr, který je přílohou této výzvy k podání nabídky,
a projektové dokumentace, která je k dispozici k nahlédnutí.
3. Doba a místo plnění zakázky:
Dodávka zařízení bude realizována v termínu nejpozději do 30. 9. 2015. Místem plnění je
Kulturní dům v Dlouhém Újezdu, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov.
4. Doručení nabídek:
Nabídky se podávají písemnou formou do 22.7.2015 do 12:00 hod. na adresu sídla
zadavatele – Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, v uzavřených obálkách, označené
„Zefektivnění otopné soustavy Kulturního domu v Dlouhém Újezdu“- neotevírat.
Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce a v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky – vyplněný
2. Výkazy výměr - vyplněné
3. Prokázání kvalifikace dodavatele – v souladu s bodem 6) této výzvy
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena po zhotovení díla. Platby
budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost
daňových dokladů bude min. 14 dnů.
6. Požadovaný obsah nabídky:
-

krycí list včetně zpracování nabídkové ceny

-

základní kvalifikační předpoklady: Čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3)

-

profesní kvalifikační předpoklady: originál výpisu z OR nebo ze ŽR

-

návrh smlouvy o dílo s uvedením nabídkové ceny

7. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky budou
hodnoceny hodnotící komisí zadavatele dne 23. 7. 2015 od 17 hod. v kanceláři OÚ Dlouhý Újezd,
Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov.
8. Další podmínky veřejné zakázky:
Ostatní závazné podmínky zadavatele
 Zadavatel požaduje záruční dobu min. 36 měsíců na zhotovené dílo.
 V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (Návrh kupní smlouvy, krycí
list, technická specifikace atd.)
 Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z další účasti v poptávkovém řízení, pokud
jeho nabídka neobsahuje všechny náležitosti podle výzvy, odmítnout všechny nabídky
nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění
podmínek výzvy.
 Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.
 Zadavatel má právo měnit rozsah předmětu veřejné zakázky.
 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
V tomto řízení o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu se v souladu s § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nepostupuje dle tohoto zákona.

Kontaktní osoba – RNDr. Miroslav Křížek, tel. 731003956, e-mail: urad@dlouhyujezd.cz
V Dlouhém Újezdu dne 10. 7. 2015

RNDr.
Miroslav
Křížek

Digitálně podepsal RNDr.
Miroslav Křížek
DN: c=CZ, o=Obec Dlouhý
Újezd [IČ 00573761], ou=1,
cn=RNDr. Miroslav Křížek,
serialNumber=P481299,
title=starosta
Datum: 2015.07.10
11:50:34 +02'00'

……………………………….

RNDr. Miroslav Křížek
starosta obce

Přílohy:
Příloha č. 1 Čestné prohlášení
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Výkaz výměr – otopná soustava
Příloha č. 4 Výkaz výměr – měřící a regulační technika

