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Petrovice 104, 503 55
IČO: 00269301
WEB: http://ou-petrovice.wz.cz

Telefon obec: 495 445 126
Mobil starosta: 773 119 490
E-mail: 50355.petrovice@email.cz

Obec Petrovice jako zadavatel a investor výše uvedené akce, Vás tímto žádá o vypracování písemné
cenové nabídky na tuto akci
Zadávací dokumentace:
Název akce: Žádost o vypracování cenové nabídky na akci malého rozsahu: „ Prodloužení kanalizace
v obci Petrovice“.
Identifikační údaje zadavatele:
Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice, IČ: 00269301, DIČ: 00269301CZ,
bankovní spojení – 1080779329/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha,
zastoupená starostou obce Petrovice, Mgr. Lubošem Žilkou
technický dohled nad akcí: Pan Josef Čadík
Místo realizace: Obec Petrovice, katastrální území Petrovice u Nového Bydžova na pozemcích
par.č. 688/1, 688/6 a 708, v severozápaní části obce Petrovice.
Datum realizace:
Popis předmětu zakázky:
Prodloužení kanalizace z důvodu odvedení splaškových vod od
nemovitostí v sevezápadní části obce, které se nacházejí podél komunikace III. třídy na Kanice, včetně
protlaku pod uvedenou komunikací k domu čp. 94 v obci Petrovice. Prodloužení bude provedeno
z potrubí PE 100 kanal 90x5,4 SDR17PN 10, v délce 77,61 m. Trasa kanalizace je vedena
v pozemcích kat. číslo pozemku 688/1, 688/6 a 708 v obci Petrovice.
Písemná nabídka musí obsahovat:
1. Návrh smlouvy o dílo obsahující:
 celkovou cenu díla bez DPH, DPH, vč. DPH
 termín realizace díla
 záruční doba
2. Oceněný výkaz výměr
3. Kvalifikační předpoklady k realizaci předmětného díla

Termín pro podání nabídek končí:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím
15. července 2016 v 18.00 hod.

po vydání této výzvy a končí dne:

Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na adrese osobně/poštou, nebo e-mailem na adresu
obce: 50355.petrovice@email.cz
osobní podání:
Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách (úterý, pátek – od 17.00 – do
19.00 hod.)
Obálka bude označena: „Výběrové řízení - Prodloužení kanalizace Petrovice - Neotevírat“
E-mailová adresa obce Petrovice: 50355.petrovice@email.cz
Na obálce rovněž bude uvedena adresa uchazeče.
Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a posuzovány.
Kritéria pro vyhodnocení nabídek:
Kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise seřadí
nabídky od nejvýhodnější po nejméně výhodnou. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Ostatní :
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů,
2. výzvu na zakázku zrušit,
3. jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
4. uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních
podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona.

V Petrovicích dne: 28. června 2016

Mgr. Luboš Žilka
starosta obce Petrovice
Přílohy:



Příloha č. 1: Kvalifikační předpoklady
Příloha č. 2: Projektová dokumentace

