Strašice dne 3.9.2014
Telefon : 371 793 101

Výzva k podání nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu
na dílo:

„zateplení obvodového pláště a výměna vnějších dveřních výplní bytového
domu č.p. 558-9 v obci Strašice, okres Rokycany“
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, využívá zadavatel svého práva a nezadává veřejnou zakázku podle
tohoto zákona.
1. Identifikační údaje a kontakty zadavatele:
Název: Obec Strašice
Sídlo: Strašice 276, 338 45 Strašice
IČO: 002 59 098
telefon: 371 793 101, 371 793 102
fax: 371 793 196
e-mail: obec@strasice.eu
datová schránka: 58rbiar

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je provedení díla zateplení obvodového pláště a výměna vnějších
dveřních výplní bytovéhodomu č.p. 558-9 v obci Strašice, okres Rokycany.
Právo na zaplacení ceny díla vznikne provedením díla. Do té doby není zadavatel povinen
platit žádné zálohy ani přiměřené části ceny díla. Cena za provedení díla bude zaplacena
zadavatelem formou splátek úvěru, který bude čerpat za účelem financování provedení
díla vybraný uchazeč.

3. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky:
Vše v rozsahu a vyplývající z projektové dokumentace, Mimo výplní otvorů.
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4. Místo plnění veřejné zakázky:
Shora označené bytové domy v obci Strašice, okres Rokycany

5. Doba plnění veřejné zakázky:
Do 30. 8.2015

6. Záruka:
60 měsíců

7. Kvalifikační předpoklady uchazeče:
a) prostá kopie platného výpisu z živnostenského rejstříku obsahujícího předmět
podnikání Provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování nebo
b) prostá kopie platného výpis z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v obchodním
rejstříku zapsán.

8. Hodnotící kritérium:
Celková cena díla včetně DPH

9. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude uchazečem zpracována písemně v českém jazyce. Nebude-li některé
kritérium podle bodu 8 v nabídce uvedeno, bude nabídka vyřazena.

10. Uzavření smlouvy o dílo:
Zadavatel po výběru nejvhodnější nabídky a odeslání oznámení o něm všem uchazečům
zpracuje písemný návrh smlouvy o dílo, který předloží k přijetí vybranému uchazeči.
Obsah uzavřené smlouvy o dílo nesmí být v rozporu s touto výzvou k podání nabídek.

11. Lhůta, místo, forma a způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.9.2014 ve 12.00 hodin.
Nabídku podepsanou oprávněnou osobou podává uchazeč v sídle zadavatele v zalepené
obálce nebo ji zašle poštou na adresu sídla zadavatele, tak aby byla zadavateli doručena ve
výše uvedené lhůtě. Na obálce obsahující nabídku uvede uchazeč slova „Zadávací řízení –
zateplení“ a svůj název a sídlo.
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12. Kontaktní osoby zadavatele:
Pro účely sdělení dodatečných informací a umožnění prohlídky místa plnění je kontaktní
osobou zadavatele:
Zdeněk Smejkal
telefon: 602 478 313.
e-mail: <inzula@c-mail.cz>
13. Práva zadavatele:
Zadavatel si pro případ odmítnutí uzavření smlouvy o dílo uvedené v bodě 10 ze strany
vybraného uchazeče vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka se
umístila jako další v pořadí. Ustanovení předchozí věty platí obdobně v případě odmítnutí
uzavření smlouvy o dílo uvedené v bodě 10 kterýmkoli z dalších uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu.

14. Přílohy:
Přílohou této výzvy je projektová dokumentace zpracovaná firmou Area Projekt s.r.o.,
Praha, provozovna Rokycany, ul. Míru 21/I.

Obec Strašice

Jiří Hahner
starosta
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