Výzva
k podání cenové nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu - mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném znění

"Sportoviště pro volnočasové aktivity"
(akci spolufinancuje Plzeňský kraj)

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele Obec Dlouhý Újezd
Sídlo
Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov
Právní forma
obec
IČ
00573761
Zastoupen
RNDr. Miroslav Křížek, starosta obce
Bankovní spojení

číslo účtu 7220401/0100

Kontaktní osoba

RNDr. Miroslav Křížek
Mobil: 731 003 956
E-mail: urad@dlouhyujezd.cz

2. Název a vymezení předmětu veřené zakázky, místo plnění
Název veřejné zakázky: Sportoviště pro volnočasové aktivity
Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace zastřešeného odpočívadla o rozměrech 4x4m na již existujícím sportovišti. Odpočívadlo by mělo být z jedné zcela a ze dvou stran částečně zakryto a plocha pod tímto
odpočívadlem se předpokládá zhotovena ze zámkové dlažby. Slepý výkaz výměr je nedílnou součástí
této výzvy k podání nabídky.
Místo plnění
Dlouhý Újezd, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česká republika
Místem plnění je pozemek p.č. 1290/40 v k.ú. Dlouhý Újezd.
3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu Obecního úřadu Dlouhý Újezd nebo zaslat
doporučeně do sídla zadavatele.
Termín pro podání cenových nabídek je stanoven do 5.9.2016 do 12 hodin.
4. Poskytnutí dokumentace
Zadávací dokumentace včetně příloh je po celou dobu lhůty pro podání nabídek přístupná na webových stránkách zadavatele. Oslovení uchazeči obdrží spolu s výzvou k podání cenové nabídky zadávací dokumentaci včetně příloh. Na žádost uchazeče, který projeví zájem o účast na základě zveřejněné výzvy, odešle zadavatel uchazeči zadávací dokumentaci v elektronické podobě nejpozději do
dvou pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Případný termín předání datového nosiče
(CD/DVD) s elektronickou podobou dokumentace a příloh je nutné dohodnout s kontaktní osobou
zadavatele.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní, profesní, ekonomické, finanční a technické předpoklady prokáže dodavatel způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
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6. Termín otevírání obálek s cenovými nabídkami
Termín otevírání obálek s cenovými nabídkami je stanoven na pondělí 5.9.2016 v 17 hodin v sídle
zadavatele (kancelář OÚ Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170).
7. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. O výsledku hodnocení
budou uchazeči vyrozuměni.
8. Další podmínky
• V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části.
• 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 řízení, pokud jeho nabídka neobsahuje všechny záležitosti podle výzvy, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez
udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
• Zadavatel má právo měnit rozsah předmětu veřejné zakázky.
• Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V Dlouhém Újezdu dne 19.8.2016

RNDr. Digitálně
podepsal RNDr.
Křížek
Miroslav Miroslav
Datum:
Křížek 2016.08.19
08:11:16 +02'00'
..........................................................................................

Miroslav Křížek - starosta
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