Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
č. 1/2012 na stavební práce pro akci Oprava bývalé mlékárny.
1. Zadavatel:
Obec Husí Lhota , Husí Lhota čp. 31, PSČ 294 06 pošta Březno, IČO 00876241
zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Šrajerem
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Stavební práce pro akci Oprava bývalé mlékárny
Rozsah poptávaných stavebních prací je určen přiloženým soupisem výkonů – Oprava
bývalé mlékárny, který je zpracován v tabulce formátu Excel. Přílohou soupisu výkonů
jsou schematické půdorysy a řezy objektu se zákresem požadovaných prací a se
základními rozměry. Objekt se nachází na pozemku p.č. 101 v k.ú. Husí Lhota.
Nabídku žádáme zpracovat vyplněním všech jednotkových cen v tabulce soupisu
výkonů. Výše nabídkové ceny je součtem cen všech položek soupisu výkonů.
3. Doba, místo a podmínky plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Termín plnění v období: 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012
Maximální doba realizace v tomto období: 90 dnů od předání staveniště
Ukončením díla se rozumí: předání stavebních prací bez vad a nedodělků zadavateli.
Místo plnění: obec Husí Lhota.
Minimální délka nabídnuté záruční lhůty: min. 24 měsíců. Nabídky s kratší
nabídnutou záruční lhůtou budou vyřazeny z hodnocení jako nevyhovující.
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. základní údaje o uchazeči včetně doložení oprávnění k podnikání; oprávnění k
podnikání doložit v kopii
II. výše nabídkové ceny včetně DPH
III. délka záruky za jakost a záruční podmínky
IV. kompletně oceněný soupis výkonů
5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je výše
nabídkové ceny.
Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria:
I. výše nabídkové ceny

váha 100 %

6. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude hrazena v měsíčních fakturacích na
základě odsouhlasených soupisů provedených prací.

7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
Jednotkové ceny nabídnuté uchazečem v soupise výkonů jsou pevné a neměnné i při
změně rozsahu díla.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková
cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení
ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy,
právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má
právo měnit rozsah díla.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Nabídku žádáme podat v papírové (tištěné) podobě a v digitální podobě na nosiči
CD. Soupis výkonů požadujeme ve formátu excel nebo kompatibilním.
Platnost nabídky musí být minimálně do 31.10.2012.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Bližší informace o zakázce podá a prohlídku staveniště lze sjednat u pana Zdeňka
Šrajera , tel. 732 552 638, 732 294 052 a u pana Václav Hendrycha tel. 731 295 510.
8. Podání nabídek
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad
Husí Lhota, Husí Lhota čp. 31, PSČ 294 06 pošta Březno do 9. 4. 2012 do 19.00
hod. v zalepené obálce, označené "Výzva – Oprava bývalé mlékárny"

V Husí Lhotě dne 17. 3. 2012
Zdeněk Šrajer
starosta obce Husí Lhota v.r.

