Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Heřmanov

Obec Heřmanov, 594 51 Heřmanov 35
IČ : 00599387 , tel :602 509 130, , mail : ou.hermanov@seznam.cz

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
(zakázka na stavební práce malého rozsahu – do 6 mil. Kč bez DPH )

1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Obec Heřmanov, zastoupená starostkou Pavlou Chadimovou, vyhlašuje zadávací řízení na akci:
Rekonstrukce krovů obecních objektů v Heřmanově
-

-

Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební, tesařské, klempířské a pokrývačské práce
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona dle § 7 odst.3,
dle § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách formou
výzvy min. 3 uchazečům k podání cenové nabídky a splnění kvalifikace
Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek a
zveřejněním na úřední desce obce.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 760 tis.Kč bez DPH
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Projekt je spolufinancován z fondů programu 117D815 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
Dotační titul č.1

2. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na
provedení stavebních a odborných prací popsaných ve výkazu výměr a projektové dokumentaci
akce
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Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Heřmanov

kódy CPV
45214200-2 Stavební úpravy budov
45000000-7 Stavební práce
45454100-5 Rekonstrukce budov

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI:
Obec Heřmanov, 594 51 Heřmanov 35, IČ 00599387
tel. 602 509 130 e-mail: ou.hermanov@seznam.cz, stránky obce: www.hermanov.cz

4. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE

5. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:
Zadávací dokumentace je součástí Výzvy pro podání nabídky, která je dostupná na veřejné desce
obce . Papírová dokumentace je k dispozici k nahlédnutí v sídle obecního úřadu. Doplňující
informace je možné si vyžádat na adrese sídla zadavatele.

6. LHŮTY, MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA:
Datum zahájení výběrového řízení:

6. 6. 2016

Konečné datum a hodina pro předložení nabídek:

17. 6. 2016 do 14:00 hod.

Prohlídka místa plnění: 10. 6. 2016 v 17:00 hod

sraz v budově obecního úřadu

Datum a hodina otevírání obálek s nabídkami:

17. 6. 2016 v 16:00 hod.

Místo otevírání obálek s nabídkami:

Obecní úřad v Heřmanově

Adresa pro zasílání nabídek:

Obec Heřmanov, 594 51 Heřmanov 35

7. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY:
-

zadavatel nepožaduje

8. POŽADAVEK NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ:
veškeré požadavky specifikovány v zadávací dokumentaci

9. KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
nejnižší nabídková cena
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