PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na stavební práce
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rekonstrukce sociálního zařízení Obecního úřadu - přístavba
I. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Email:
Telefon:

Obec Markvartice
Markvartice 280, 407 42 Markvartice
00555916
Ing. Petr Hodboď, starosta obce
posta@markvartice.cz
+420 412 585 265

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Hodboď

II. Druh a předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce sociálního zařízení Obecního úřadu - přístavba
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie – stavební práce
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Předmět veřejné zakázky:
Přístavba a stavební úpravy v objektu a vznik nových sociálních zařízení pro muže a ženy
Kód CPV zakázky:
45211100-0 – Stavební úpravy domů

III. Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místo plnění veřejné zakázky: OÚ Markvartice, Markvartice 280, 407 42 Markvartice
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čísle obce +420 412 585 265
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací:

20. září 2014
20. listopadu 2014

Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH:

460 tis. Kč bez DPH

IV. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace, bude zájemcům poskytnuta zdarma e-mailem na základě písemné žádosti, která bude mít
náležitosti objednávky, zaslané kontaktní osobě na: email: posta@markvartice.cz
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané kontaktní
osobě zadavatele na email posta@markvartice.cz nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

V. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

4.8.2014
18.8.2014 v 17:00 hod

Místo: OÚ Markvartice, Markvartice 280, 407 42 Markvartice
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně v po, st 8:00-11:30, 12:00-17:00 hod,
pá 8:00-11:30 hod nebo po telefonické dohodě na tel. čísle: +420 412 585 265.
Vázanost nabídky je 60 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je uvedeno v zadávací
dokumentaci.

VIII. Poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytli jistotu.
Výše jistoty je stanovena: 15 000,- Kč
Jistotu poskytne uchazeč jednou z těchto forem:
složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“),
bankovní záruky,
pojištění záruky.

IX. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
V Markvarticích dne 4.8.2014

Ing. Petr Hodboď
starosta obce
Elektronicky podepsáno

