Obec Krejnice
Krejnice 22, 387 16 Volenice

Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce:
„Oprava místní komunikace“
Na Březovici
Výzva pro podání nabídky bude :
- zaslána nebo předána 3 zájemcům

1)

Předmět nabídky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zemní práce na „opravu místní komunikace“ v
Krejnicích, 387 16 Volenice.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Odstranění nánosů na komunikaci a zpětné založení poz. komunikace.

Práce:
- zemní práce
- založení pozemní komunikace

2)

Doba plnění:
Zahájení: od 1.6.2018
Ukončení: do 31.8.2018

3)

Rozsah zpracování nabídky:
a) - identifikační údaje uchazeče, oprávnění o podnikání – prostá kopie

4)

Kritéria pro hodnocení nabídek:
Podané nabídky budou hodnoceny dle kriteria: nejnižší nabídková cena s DPH

5)

Termín podání nabídek:
Nabídky doručte osobně nebo písemně na adresu: Obec Krejnice, Krejnice č.p.22,
387 16 Volenice nejpozději do 15. 5. 2018 do 15,00 hodin
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Obec Krejnice
Krejnice 22, 387 16 Volenice

6)
Zvláštní podmínky realizace dodávky:
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů,
případně změnit vyhlášené podmínky, nebo poptávkové zřízení zrušit v souladu
s ustanovením § 84 ZVZ.
b) Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce 24 měsíců.
c) Uchazeč má právo požadovat po zadavateli dodatečné informace a prohlídku místa
plnění. Informace a prohlídku plnění zajišťuje: Václav Tábor /tel.
d) Vítězný uchazeč veřejné zakázky si provede před zhotovením díla přesné zaměření
předmětu zakázky.
e) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.
f)

Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku
malého rozsahu ve smyslu znění § 18 odstavec 3 zákona o veřejných zakázkách.

g) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že na dodávku nebude poskytnuta záloha. Celé
dílo bude zaplaceno do 10 pracovních dní po předání hotového díla bez zjevných vad a
nedodělků.

V Krejnicích 10. 3. 2018

Za zadavatele
Václav Tábor
starosta obce Krejnice
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