Výzva k podání nabídek, zadávací podmínky a zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“)

Zadavatel:
Název zadavatele: Obec Třebihošť
Sídlo zadavatele:

Třebihošť 106, 54401

IČ:

00278378

DIČ:

CZ00278378

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Iva Gracíková, starostka

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„Oprava obkladu - kuchyně Motorestu U Lípy v Třebihošti“

1

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a služby. Nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“). Jedná se o zakázku malého rozsahu. Předmětem zakázky je oprava obkladu kuchyně Motorestu U Lípy v Třebihošti.

2

Termíny a místo plnění zakázky
Termín realizace je září 2019, po dohodě s provozovatelem restaurace. Místem plnění je
Motorest U Lípy, Třebihošť 49.

3

Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky
(tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj
doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na
splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky.

Doklady prokazující kvalifikaci
•

Profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie živnostenského listu nebo
výpisu z obchodního rejstříku.

•

Doklady o způsobilosti a kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích
a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. (příloha č. 3)
Návrh smlouvy
Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
viz. vzor v příloze č. 2. Místa, která jsou vyznačena „doplní uchazeč“, uchazeč povinně
vyplní.

4

Místo a doba pro podání nabídek, otevírání obálek
•

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31.5.2019 do 12 hod. Všechny nabídky musí být
doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka uchazeče se podává písemně
v uzavřené obálce se všemi přílohami. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:
„NEOTEVÍRAT – „Oprava obkladu - kuchyně Motorestu U Lípy v Třebihošti“. Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídky lze podávat písemně na Obecní úřad v Třebihošti.

5

Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.

6

Závěrečná ustanovení

•

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu.

•

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

•

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou
zakázku ucházet.

•

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

V Třebihošti dne 9.5.2019

Ing. Iva
Gracíková

Digitálně podepsal
Ing. Iva Gracíková
Datum: 2019.05.09
14:48:05 +02'00'

Ing. Iva Gracíková, starostka

Přílohy:
Příloha č. 1.: Krycí list nabídky
Příloha č. 2.: Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3.: Doklady prokazující kvalifikaci
Příloha č. 4.: Rozpočet

