Obec Valtrovice, Valtrovice 7
PSČ 671 28 Jaroslavice
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, tel 515 275 171

Písemná výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vyhlášené
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění
Zadavatel: Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice
IČO: 00 637 653
Statutární orgán: zastoupená starostou Mgr. Luďkem Lahnerem
a) Název zakázky:
Zlepšení technického stavu budovy MŠ Valtrovice
b) Předmět a popis zakázky (projektu):
Předmětem zakázky je zlepšení technického stavu budovy MŠ Valtrovice spočívající v celkové opravě
elektroinstalace, otopné soustavy včetně plynového kotle. Součástí zakázky je rovněž zednické zapravení po
provedených instalačních činnostech včetně výmalby budovy. Dále viz. slepý rozpočet zakázky.
c) Doba plnění:
Červenec až první polovina srpna 2019
d) Místo plnění:
Budova MŠ Valtrovice, č.p. 12
e) Způsob hodnocení nabídek:
Cena 100%
f) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny a to ve struktuře: cena bez DPH a cena
s DPH + položkový rozpočet.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
g) Lhůta pro podání nabídek:
26. 6. 2019 do 12.00 hod.
h) Příjem nabídek:
Obecní úřad Valtrovice, Valtrovice č.p. 7, 671 28 p. Jaroslavice
ch) Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je pan Mgr. Luděk Lahner, tel. 515 275 171, mob. 724 183 819, e-mail
starosta.valtrovice@seznam.cz.

i) Zadavatel:
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice

j) Jednotné zadání:
Viz. přílohy na CD:
1) Slepý rozpočet k zakázce (projektu)
2) Krycí list nabídky
k) Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na stavební práce.
l) Zadávací lhůta
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 6 měsíců.
m) Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:
Základní způsobilost (dle § 75 zák.č. 134/2016 Sb.) a výpis z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů k datu
podání nabídky.
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - živnostenský list.
n) Jazyk nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
o) Smlouva o dílo:
Součástí nabídky uchazeče musí být i podepsaný návrh smlouvy o dílo.
p) Platební podmínky:
Cena za dílo bude hrazena průběžně, na základě daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Požadujeme cenovou nabídku.
Prohlídku místa realizace lze provést v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozí
telefonické domluvě. Tel. 515 275 171, mob. 724 183 819.
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. Nabídku zašlete v písemné formě, v zalepené
obálce s názvem „Zlepšení technického stavu budovy MŠ Valtrovice“, ,,NABÍDKA - NEOTVÍRAT!“
Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje v rámci zadávacího řízení zpracovává Obec Valtrovice na základě právního titulu pro splnění
smlouvy, resp. pro splnění právní povinnosti (je-li postup v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek,
v aktuálním znění) i přesto, že k uzavření smlouvy nemusí dojít. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro
vyhodnocení zakázky a případně pro následné uzavření a splnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů
by nemohlo dojít k uzavření smlouvy. Více o zpracovávání osobních údajů na webových stránkách www.
obec valtrovice.cz.
Ve Valtrovicích dne 11. 6. 2019

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

