Výzva k podání nabídky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Zadavatel: Obec Bánov
Sídlem: Bánov 700, 68754
Zastoupení: Mgr. Zbyňkem Králem, starostou obce
Tel.
IČO: 00290785

NÁZEV ZAKÁZKY: Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
K předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006
Sb.
1. Stručný textový popis zakázky
Předmětem zakázky je renovace sociálního zařízení v budově základní školy. Vzhledem
k finanční náročnosti celé akce proběhne renovace ve zkráceném rozsahu, tzn. že bude
provedena výměna páteřních rozvodů vody a kanalizace ve třech patrech a dále úprava
rozvodů vody, odpadů, elektřiny, provedení obkladů a dlažeb, osazení zařizovacích
předmětů a úprava koncových povrchů podlah dlažby pouze v 1. patře budovy školy.
2. Místo plnění/termín plnění
Termín realizace: ZAHÁJENÍ PRACÍ 29.6.2009, UKONČENÍ PRACÍ 21.8.2009
Místo realizace: ZŠ JOSEFA BUBLÍKA BÁNOV
3. Projektová dokumentace
Projektová dokumentace je zájemci zaslána poštou.
4. Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní prohlídka místa plnění dne 7.5.2009 v 11,00 hod., místo srazu Základní
škola J. Bublíka
5. Lhůta pro vyžádání dodatečných informací
Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné
informace musí být písemná /může být i e-mailová nebo faxová zpráva/ a doručena na
adresu zadavatele, a to nejpozději do 10.5.2009 do 12,00 hod.

6. Lhůta pro podání nabídky
Nabídky je možno podávat do 15.5.2009 do 13,30 hod., a to v obálce označené názvem
akce a nápisem „Neotvírat“. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 15.5..2009
v 13,40 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Bánov. Otevírání proběhne v případě
zájmu za účasti jednoho zástupce za každého uchazeče pověřeného plnou mocí.
Hodnocení nabídek proběhne bez zástupců uchazečů.
Zájemce předloží vlastní návrh smlouvy o dílo, krycí list, výkaz výměr a další
dokumenty. Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit výši penále při nedodržení termínu ve
výši 5 000 Kč za den prodlení.
Zájemce podá nabídku ve dvojím provedení. Zvlášť bude podána nabídka na celou
renovaci sociálních zařízení a zvlášť bude podána nabídka na páteřní rozvody na 1. patro
budovy.
7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč doloží ke své nabídce:
- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky – úředně ověřená kopie výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
- prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah
plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat
- seznam referenčních staveb provedených dodavatelem
8. Základní kriterium při hodnocení nabídek :
nejnižší cenová nabídka
termín realizace
9. Nabídková cena
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady a zisk uchazeče nezbytné ke
včasné a kompletní realizaci díla. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé,
nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla. Zadavatel bude posuzovat
přiměřenost nabídnuté ceny ve vazbě na úplnost uchazečem předaných cenových
podkladů, dále na požadovaný a uchazečem nabízený standard materiálů a dodávek,
zejména dodržení kvalitativních standardů.
Součástí cenové nabídky bude zhotovitelem zpracovaný a oceněný výkaz výměr na všechny
práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a budou oceněny v požadovaném členění.
Vybraný zhotovitel díla nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané
ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

10. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Daňový doklad bude dodavatelem vystaven do 7 dnů po dodání a převzetí jednotlivých
částí veřejné zakázky.
Doba splatnosti bude stanovena na 20 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.
Platby budou probíhat až do výše 90% plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10% bude
uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí
stavby.

11. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy o dílo
12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje tato práva :
- nesdělovat jména zájemců, kteří obdrželi zadávací dokumentaci
- doplnit zadávací podmínky v průběhu soutěžní lhůty
- zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu
- odmítnout všechny podané nabídky
- neuzavřít smlouvu o dílo s žádným uchazečem
- zadat k realizaci pouze část díla

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu
Rekonstrukce ZTI rozvodů WC – ZŠ J. Bublíka

Název zakázky:

2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název:

OBEC BÁNOV

Sídlo:

BÁNOV 700, 68754

IČ:

00290785

DIČ:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

CZ00290785
Mgr. Zbyněk Král, starosta obce

Kontaktní osoba:

Mgr. Zbyněk Král

Tel./fax:

572646121,572646122

E-mail:
2.2. Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v
obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat
za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Cena celkem bez DPH:

3. Nabídková cena
Samostatně DPH
(sazba 9 %):

Samostatně DPH
(sazba 19 %):

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení
Funkce

Cena celkem
včetně DPH:

