OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Výzva k podání nabídky
Obec Kamenný Újezd předkládá dle zákona č. 137/2006 Sb. § 12 odst. 3 výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky pod názvem.

„Dodávka a montáž dopravního značení v obci Kamenný Újezd“
1.Identifikační údaje zadavatele
---------------------------------Obec Kamenný Újezd
zastoupena starostkou paní Ing. Jitkou Šebelkovou
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČ 00 245 062
DIČ CZ 00245062
Tel. 387998204
E-mail : ou@kamenny-ujezd.cz
2. Vymezení plnění veřejné zakázky
------------------------------------Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na dodavatele
prací na zakázce : Doprava a montáž dopravního značení v obci Kamenný Újezd
3 . Podstatné požadavky a požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
----------------------------------------------------------------------------------------------Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla. Nabídková cena
bude členěna na cenu bez DPH, výši samotného DPH a celkovou cenu s DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně musí být obsaženy veškeré
náklady zhotovitele potřebné k bezvadnému a bezchybnému provedení díla.
Cena bude pevná po celou dobu výstavby, nebude navyšována z titulu inflace ani
kursových rozdílů, pouze při změně DPH, pokud tato změna nastane.

4. Technické podmínky zadavatele
-----------------------------------------Technické podmínky jsou stanoveny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
Pokud z podkladů vyplynou pro zájemce nejasnosti, lze tyto konzultovat se zadavatelem v
soutěžní lhůtě. K reklamacím z titulu nejasnosti v zadání po uplynutí soutěžní lhůty nebude
přihlíženo.
Kontaktní osobou zadavatele je : Ing. Jitka Šebelková tel. 387998204
Prohlídka po předběžné dohodě na tel 387998500 Všetečková Eva
Zhotovitel je povinen dodržet obecně závazné předpisy, ČSN technické normy a platné
technologické postupy.
5. Způsob zpracování nabídky
-----------------------------------Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění
Krycí list nabídky - základní údaje o uchazeči
cenu díla (cena za dílo, DPH, celková cena)- vyplněný položkový
výkaz výměr
termín plnění
Záruční doba nabídne uchazeč min. 60 měs.
Návrh smlouvy o dílo ( podepsaný )

6. Termín plnění zakázky
------------------------------Vyhodnocení nabídek : do 27.3.2019
Zahájení prací : 4/2019
Dokončení stavby : 05/2019
Místo plnění: obec Kamenný Újezd, kraj Jihočeský

7. Způsob hodnocení nabídek
-----------------------------------Kritériem hodnocení je : nejnižší nabídková cena

8. Zadávací podklady
--------------------------Zadávací dokumentace : Projektová dokumentace, výkaz výměr
Smlouva o dílo

9. Soutěžní lhůta
-------------------Začíná běžet dnem doručení uchazeči a končí dnem 18.3.2019 v 15,00 hod.

10. Místo a termín pro podání nabídek
----------------------------------------------Adresa
Obec Kamenný Újezd
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
Nabídku lze doručit poštou na výše uvedenou adresu nebo osobně do kanceláře OÚ
Kamenný Újezd vždy od 8,00 hod. do 14,00 hod. v pondělí a ve středu od 8,00 hod. do 17,30
hod . Nejpozději 18.3.2019 do 15,00 hod.
Na obálce bude upozornění soutěž neotevírat.
Otevření obálek proběhne 18.3 .2018 v 15,30 hod.

11. Zadávací lhůta
----------------------Je stanovena 30 dnů od data otevírání obálek. Po dobu 30 kalendářních dnů od podání
nabídky jsou uchazeči vázáni svou nabídkou.
12. Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti dodavatelů
-------------------------------------------------------------------Uchazeč v nabídce doloží profesní a kvalifikační předpoklady
Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, případně jiný doklad prokazující
oprávněnost podnikání.
Dále doloží formou čestného prohlášení následující předpoklady :
a) Uchazeč nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží ,
b) uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek.

