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Č.zakázky L/!9

Datum

3o.7.2ot9

Yýzva k podání nabídky
Výběrové řízenínazadání veřejné zakázky malého rozsahu
Obec Bratřínov jako zadavatel, zastoupená Dagmar Holkovou, starostkou, rozhodla o
realizaci veřejné zakazky malého rozsahu ,,Oprava MK č. 3c a črást lc v obci Bratřínov, část
Ke studni, parc.č . 63711 v k.ú. Bratřínov".

ldentifikačni údaje zadavatele
Název:
Sídlo:

prárrrú forma:

Ič:

Kontaktní
tel./email:

osoba:

obec Brařínov
Brařínov čp. 12,252 05 Hvozdnice
Obec
00639 699
Dagmar Holková; starostka
+420 257 770 4'l7, bratrinov@gmail.com

Druh a předmět veřejné zakázky
Jde o veřejnou zakrizku na stavební práce.

Předmět zakázky je specifikován ve l"ýkazu v,.fměr (soupisu prací a materiálů).

Doba a místo plnění veřejné zakázky

phění:

Zahájení
Ukončení
Místo plněrrí:

srpen

20l9

plnění: říjen 2019

MístníPK III.; část ,,Ke studni" na části pozemku parc. č. 637ll
(468,5m2)

Předpokládaná hodnota veřcjné zakázk1
Do částky 362.500,- Kč včelně DPH

zadávací dokumentace
Náwh smlouvy, r"ýkaz výměr.

Podmínky účastive výběrovém řízení:
1. uchazeč podá nabídku do podatelny zadavatele, přičemž jednotlivé listy nabídky
musí
b},t spolu pevně spojeny (musí být zabezpečeny proti manipulaci, např. svrá,záni nabídky
opatřit přelepkou s razítkem/podpisem).

obálka musí být správně nadepsána: Obec Bratřínov: Bratřínov čp. 12.252 05 Hvozdnice

- opatřete obálku razítkem uchazeče,
- oznaěte obálku nápisem s niizvem veíejnézakazky.
2. Ucbazeč ve své nabídce dodrži požadovanou osnovu a obsah nabídky:

a)

Krycí list nabídky (viz.pŤíloha č.1), ve kterém bude zejména uvedeno: název veřejné
zakázky, identifrkačníúdaje uchazeče, označeníosoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče, kontaktní osoby, nabídková cena bez DPH

b) DokladY Prokazujícísplnění profesní způsobilosti, technické kvalifikace, ekonomické
kvalifikace popř. jiných podmínek stanovených zadavatelem:
čestnéprohlášení o splnění vyjmenovaných podmínek

-

viz příloha této rýzvy,

l"ýpis z obchodního rej sříku nebo výpis z jiné obdobné evidence (napí. ze živnostenského
rejsříku nebo certifikát ze systému certifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní
jde o doklad/doklady, že uchazeě je oprávněn podnikat v rozsahu odpovidajícimu
rozvoj)

- veíejnézakázky, je odbomě způsobilý nebo disponuje
předmětu
osobou, jejímž
prosďednictvím odbomou způsobilost zabezpečí
konkrétně jde o odbomou způsobilost v
oblasti ,,provádění staveb, jejich změn a odstraňováni''.
Ty.to doklady budou vloženy do nabídky uchazeče.

c)

Reference: seznam alespoň 3 prací obdobného charakteru jako je předmět této veřejné
zakáuky. u těchto prací musí být patmé; kdo práci objednal a š1o ó práce zahájené a
dokončené v posledních 5 |etech. (tzn. uved'te rok zahájení a dokončenízakéaky). Reierence
lze prokázat i prostřednictvím sqých subdodavatelů,

d)

Doplněný návrh smlour,y

o dílo a

oprávněnou jednat jménem ěi zauchazeěe.

naceněný rozpočet

-

podepsané osobou

Objasnění nebo doplněni údajůa dokladů
Uchazeč předkládá doklady v přosté kopii. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může
zadavatel požadovat, za rlěelem objasnění přediožených údajůa dokladů, aby uchazeč
předložil originíly dokladů nebo ověřené kopie, taktéžmůžezadavatel požadovat, aby uchazď
nejasné údaje nebo chybějící doklady doplnil. Za objasněni se považuje také opíava
položkovéhorozpoětu, pokud není dotčena celková nabídková cerra.

Kritérium pro hodnoceni nebídek
Kritériem je nejnižšínabídková cena s DPH.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Celá nabídka musí být poúínaosobně nebo poštou do podatelny uřadu na Obec Brařinov;
Braířínov ěp, 12. 232 05 Hvozdnice. a to jako jedna zásilka v uzavřené obálce opatřené
razítkem uchazeče a oznaěené nápisem .Oprava MK lc a 3c v obci Bratřínov,
mísíníčást Ke studni |[EOTVÍRAT", a to nejpozději do sředy i4. 8. 2019 do 9:00
hodin.
Zadavatel si lyhrazuje moálost zrušit tuto ýzvu bez uvedení důvodu, a ío až do doby
uzaťenísmlouvy s vybraným uchazečem. Uchazeě prohlašuje, že v případě, že s ním
bude uzavřena smlouva, souhlasí s uveřejněnim této smlour,ry a s uveřejněním hodnocení
nabídek zaslarrých do tohoto výběrového fizeni.
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