Obec Petrovice
Petrovice 104
503 55 Petrovice
tel. : 495445126
IČ: 00269301
statutární zástupce: Šaroun Miroslav, starosta obce
e-mail: 50355.petrovice@email.cz

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
A. Název předmětu plnění: komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice
B. Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice

V předložené nabídce konkrétně specifikujte stavební práce, které firma provádí
v souvislosti s vybudováním komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice.
C. Kvalifikační předpoklady uchazeče:
1. Prokázání oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90
dnů) – originál nebo úředně ověřená kopie.
2. Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1, písm. a) až i)
- uchazeč není v likvidaci,
- že proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- realizované obdobné akce
3. Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě.
D. Termín plnění:
Po vzájemné dohodě
E. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována na základě těchto podkladů a jejich příloh.
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, zadavatelem
není přípustné její navýšení v důsledku inflace, změny cen materiálů, apod.
Nabídka musí respektovat současně platnou daňovou soustavu.

- Cenu uveďte:
- včetně DPH.
U stavebních prací uplatňuje zadavatel pozastávku ve výši 10 % z celkové částky uvedené
ve smlouvě. Tato pozastávka bude uvolněna po sepsání protokolu o předání a převzetí díla
(v případě, že nebudou vykázány vady či nedodělky). V případě vad či nedodělků bude
pozastávka uvolněna po odstranění těchto vad či nedodělků.
F: Obsah nabídek:
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originál) v písemné formě a v českém
jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Nabídky musí být podepsány právně závazným způsobem.
Nabídky budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Přesný název a adresa uchazeče. Jméno odpovědného zástupce, telefonní, e-mailové,
popř. jiné spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Předložení položkového rozpočtu vč. specifikací použitých materiálů.
5. Návrh smlouvy se zadavatelem na předmět plnění zakázky (vč. termínu plnění,
způsobu fakturace, záruční doby a sankcí).
6. Ostatní.
G. Lhůta a způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím
po vydání této výzvy a končí dne 22.5.2009 v 20.00 hod
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na adrese osobně/doručením:
Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Obálka bude označena „Výběrové řízení – název akce – NEOTVÍRAT“. Na obálce rovněž
bude uvedena adresa uchazeče.
Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a posuzovány.
Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující prezenční razítko
úřadu.
Uchazeči, kteří podali nabídku do výběrového řízení mají možnost být přítomni při
otevírání obálek.
Nabídky lze podat e-mailem na adresu: 50355. petrovice@email.cz
H. Zadávací podklady:
Získat podklady (projektová dokumentace) ke zpracování nabídky, lze získat přímo na
Obecním úřadu v obci Petrovice, v úředních hodinách úterý: 18.00 – 20.00 hod. , pátek 18.00
– 20.00 hod., u starosty obce Petrovice p. M. Šaroun (tel.č. 724189790).

I. Lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami:
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 22.5.2009
J. Požadované záruky:
dle zákona
K. Kritéria pro vyhodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
Např.: 1. Cena
60 %
2. Doba záruky
20 %
3. Výhodnost návrhu smlouvy o dílo (mimo sankcí)
10 %
4. Sankce při neplnění termínu dokončení akce
10 %
L. Ostatní:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů,
- výzvu na zakázku zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky.
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím rozhodnutí o
přidělení zakázky.
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni e-mailem nebo poštou.

……………………………………….
M. Šaroun – starosta obce Petrovice

