Obecní úřad Řeka
Řeka č.73 , 739 55 ,tel. 558 637 305

obecreka@cbox.cz

,

www.obecreka.cz

dle seznamu vyzvaných dodavatelů

V Řece dne 27.7.2016

Výzva k podání nabídky
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:
Název veřejné zakázky:

Řešení křižovatky a veřejných prostranství v obci Řeka

Veřejný zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o veřejných
zakázkách. Na tuto zakázku se níže uvedená ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo odkazováno.

A. Informace o předmětu veřejné zakázky
Druh zakázky : dodávky
Předpokládaná hodnota VZ ( v Kč bez s DPH ) : 300.000,Jedná se o zpracovaní projektové dokumentace, včetně vyřízení územního a stavebního povolení a řešení
křižovatky před Hotelem Řeka pč.166/2 a 1180 v katastru obce Řeka a prostranství kolem křižovatky
(autobusový záliv a místo pro odkládaní odpadu )

B. Identifikační údaje zadavatele
Název :

Obec Řeka

IČ :

00576891

Obecní úřad Řeka
Řeka č.73 , 739 55 ,tel. 558 637 305

obecreka@cbox.cz

Adresa :

Řeka č.73
739 55

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat :

Tomáš Tomeczek

Telefon, gsm :

558 637 305 , 775 180 636

E-mail :

obecreka@cbox.cz

,

www.obecreka.cz

C. Lhůta a místo pro podání nabídky
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek :

Datum :3.8.2016

Konec běhu lhůty pro podání nabídek :

Datum :10.8.2016

Místo podání nabídky :

Řeka č.73 , 739 55

Hodina : 10:00

Způsob podání nabídky:
Nabídka musí být doručena osobně do kanceláře Obce Řeka nebo poštou na adresu Obec Řeka , Řeka č.73 ,
739 55 v zalepené obálce nejpozději 10.8.2016 do 10:00 hod. Nabídky podané po této lhůtě nebudou
zadavatelem posuzovány. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v uzavřené
obálce, opatřené na přebalu razítkem uchazeče a označené „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu
– „Řešení křižovatky a veřejných prostranství v obci Řeka
“.

D. Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena s DPH.

E. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče .
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F. Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží ve své nabídce:


výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů.



živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku - obsahující předmět podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky,



oprávnění pro projektovaní dopravní stavby

Zadavateli postačí předložení těchto dokumentů v neověřených kopiích za předpokladu jejich platnosti.

Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
Součástí nabídky bude předložena i smlouva o dílo
Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se
uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podávání nabídek.

…………………………………….
Tomáš Tomeczek

starosta obce Řeka

