
Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen JI zákon JI )

Zadavatel: Obec Blatce

Sídlem: Houska 79 Blatce, 472 01 Doksy

Zastoupená: starostkou pí. Jindřiškou Gabrielovou Peprnou

IČ : 00673 099

Název veřejné zakázky: Oprava místní komunikace Blatce č.j. : 001/2013

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Blatce ( dále jen JI obec JI ) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou
zakázku:

I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

1. Název zakázky a stručný popis: Oprava místní komunikace B/atce
(předmětem stavby je oprava místní komunikace v obci Blatce - Houska. Jedná se o úsek délky
0,107 km a proměnné šířky cca 3 m na p.p.č. 1009/4 k.ú. Houska a o úsek délky 0,124 km, proměnné
šířky 3,9 m na p.p.č. 1008 k.ú. Houska)
2. Druh veřejné zakázky: Zakázka na stavební práce

3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby podle projektové dokumentace, vypracované
Ing. Ladislavem Štepánkem, projektantem SaM, silnice a mostv a.s. Česká Lípa

4. Základním hodnotícím kritériem je :nejnižší nabídková cena, doba realizace, (šíře v jednom kuse)

5. Doba plnění předmětu zakázky: předpokládané zahájení:
termín dokončení

01.09.2013
15.10.2013

6. Místo plnění předmětu zakázky: Obec Blatce, okres Česká Lípa

7. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky, včetně minimálnLdélky záruční lhůty:
48 měsíců, které počínají běžet dnem předání díla.
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8. Platební podmínky: zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném

předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů je 15 kalendářních dnů od jejich

doručení obci.

9. Technické informace k zakázce poskytne:
Jindřiška Gabrielová Peprná

Tel. 606319285, e-mail: starostka@blatce.cz

II. Další požadavky zadavatele

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy

2. Návrh smlouvy je součástí výzvy

III. Nabídka musí obsahovat:
1. Identifikaci dodavatele: jméno ( název, sídlo ), místo podnikání, kontaktní adresa, IČ,

DIČ ( bylo-Ii přiděleno), telefon, e-mail, osobu oprávněnou jednat jménem dodavatele

( statutární orgán ), bankovní spojení, prokázání oprávnění k podnikání ( např. živnostenský

list či výpis z obchodního rejstříku ).

2. Čestné prohlášení dodavatele o tom, že není v likvidaci, že v uplynutých 3 letech proti němu

nebyl vyhlášen konkurs,že nemá vevidenci zachyceny nedoplatky daní, pojištění sociální a

zdravotní, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení.

3. Vyplněný krycí list nabídky, včetně podpisu oprávněné osoby dodavatele.

4. Čestné prohlášení, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami této veřejné zakázky.

5. Prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat

jménem uchazeče.

IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše

DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

2. Nabídka musí obsahovat oceněný soupis prací a výkaz výměr včetně jednotkových cen v

členění : bez DPH, DPH bude ještě vyčísleno zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavře-

ní smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

V. Místo pro vyzvednutí projektové dokumentace a následně místo a lhůta pro podání nabídek
1. Projektovou dokumentaci lze vyzvednou na :

Obecním úřadě Blatce, .sidlern Houska 79, 472 01 Doksy ( po předchozí domluvě se starostkou

Obce pí. Gabrielovou Peprnou na tel: 606 319 285 ).

2. Nabídka muže být podána v úřední dny oú Blatce tj každý pátek od 18,00 do 20,00 nebo na

výše uvedenou adresu.

3. Nabídka musí být doručena do 12.07. 2013 do 20,00 hod.
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VI. Závěrečné ustanovení
1. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky

v následujícím znění II Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v nabídce jsou úplné
a pravdivé.

2. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálu.
3. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem

zakázky, označením adresáta ( zadavatele) a označením odesilatele ( dodavatele) včetně
jeho adresy.

4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
5. Při nesplnění podmínek této veřejné zakázky, si zadavatel vyhrazuje právo, nabídku dodavatele

nezahrnovat do hodnocení nabídek.
6. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být

spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
7. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou

zařazeny do hodnocených nabídek.
8. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou zakázku zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i

bez důvodu.
11. Osobou oprávněnou rozhodovat o výběru nejvhodnějšího uchazeče je, po předchozím

projednání v zastupitelstvu obce, starostka pí. Jindřiška Gabrielová Peprná, která zároveň
s vybraným dodavatelem uzavírá smlouvu.

V Blatcích dne 18.4.2013
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starostka obce


