Obecní úřad
Nové Sady č.72
595 01 Velká Bíteš
IČ: 00842168

Datum: 26.1.2013

Vyřizuje: Klíma Karel

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel: Obec Nové Sady
Nové Sady 72, 59501 Velká Bíteš
zastoupený: panem Karlem Klímou, starostou obce
IČ: 00842168
Název zakázky: Napojení rozvojové lokality určené k výstavbě RD na

inženýrské sítě
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené zakázce malého rozsahu podle zákona č.
137/2006
Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Informace o předmětu zakázky
Místo realizace projektu:
Nové Sady – lokalita ,, Za kovárnou“
Stávající stav:
Místní komunikace
Požadavek na výstavbu inženýrských sítí:
Zhotovení kanalizace a vodovodu. Projektová dokumentace k dispozici na obecním
úřadě.

Požadované termíny realizace:
Předpokládané provedení prací: květen 2013 (po podpisu smlouvy)
Ukončení realizace: nejpozději do 30. června 2013.
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Kvalifikační předpoklady realizační firmy:
- oprávnění k podnikání – kopie živnostenského listu, výpis z OR
- návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji – konečná cena vč. DPH, popis opravy,
doba realizace díla, platební podmínky, záruky na kvalitu, sankční ujednání, apod.
Zpracování nabídkové ceny:
Nabídka bude obsahovat základní cenu i cenu včetně DPH. Cena bude stanovena
jako nejvýše přípustná. Zadavatel připouští zvýšení ceny zakázky pouze v případě
zjištění neočekávaných komplikací v místě opravy.
Platební podmínky:
Zpracovatel nebude požadovat zálohy.
Fakturace proběhne na základě předání díla zadavateli. Faktura bude vystavena do
10 dnů po předání a převzetí dokončeného díla na základě předávacího protokolu.
Splatnost faktury je 15 dní.
Termín a způsob předání nabídky:
Písemnou nabídku odevzdejte v uzavřené obálce v levém dolním rohu označené
„Výběrové řízení KANALIZACE - NEOTVÍRAT“ nejpozději ve středu 27.2. 2013 do
12:00 hodin, příp. poštou do stejného data na výše uvedenou adresu obce (obecního
úřadu). Rozhodujícím datem je datum a čas doručení na adresu zadavatele.
Kritéria hodnocení nabídek:
Cena ... 50 %
Záruka na hotové dílo ... 40 %
Ostatní... 10%
Další podmínky:
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč. Zadavatel si
vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.
Kontaktní telefon: 732 545 098 Obecní úřad Nové Sady 72
Pan Karel Klíma
starosta obce Nové Sady
V Nových Sadech 26.1.2013
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