Obec Velenice
IČO 00673072,
Telefon 487 857 294,Fax: 487 857 808

Naše značka: VZ /2/2013
Vyřizuje : Němečková
Datum 20.2.2013

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve
smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
Obec Velenice se sídlem Velenice 148, 470 02 Česká Lípa, IČO 00673072 Vás vyzývá k podání
nabídky na zabezpečení veřejné zakázky malého rozsahu

Na opravu střechy polokopule kaple sv. Josefa p.p.č. 795 kaple je
vlastnictvím Obce Velenice na adrese Velencie 148.

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií sestavených v sestupném pořadí podle stupně
důležitosti, který jim zadavatel přisuzuje:

1. Komplexnost dodání díla včetně cenových podmínek
2. Cena díla
3. Záruky na dílo

Lhůta pro podání nabídek končí 20.3.2013 do 12 hodin.

Na základě výběru nejvhodnější nabídky v tomto zadávacím řízení a v souladu s usnesením
zastupitelstva bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně sděleno všem uchazečům, jejichž nabídky
budou hodnoceny, nejpozději v termínu do 1.4.2013.
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Požadavky pro zpracování nabídky:
a) Předmětem poptávky je: oprava polokopule plechem Rheinzink , částečná oprava kolem
lemování taška bobrovka , hřebenáče.
b) Doba a místo plnění zakázky: Předpoklad realizace díla je 04 – 05 2013
c)K hodnocení bude přijata nabídka uchazeče, který doloží doklady o oprávnění k podnikání
dle zákona č. 455/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a dle předpisů souvisejících a výpis z
obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.
d) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Cena předmětu plnění musí být zpracována pro rozsah uvedený v této Výzvě k podání nabídky a
bude stanovena základní cena i cena včetně DPH. Celková cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípůstná a v nabídce bude doložen položkový rozpočet oceňovaných prací a dodávek. Všechny
tyto údaje budou uvedeny v nabídce. Nedoložení položkového rozpočtu bude mít za následek
vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení. Zadavatel připouští zvýšení ceny zakázky pouze v případě
změny daňových předpisů v průběhu prováděcích prací.
e) Pokud nabídka nesplní jakoukoli výše uvedenou podmínku, bude uchazeč z účasti v řízení
vyloučen.
f) Případné dotazy zodpoví starostka Šárka Němečková, tel. 724185078,
email :ou-velenice@c-box.cz
g) Nabídky se podávají v zapečetěných obálkách opatřených razítkem uchazeče a
označených názvem zakázky ,, Oprava polokopule u kaple sv. Josefa “ a nápisem
,, POPTÁVKA – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele, v podatelně Obecního úřadu Velenice 148.

Obálky označené v rozporu s těmito pokyny nebudou přijaty!
h) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.

Přílohy: žádné
Šárka Němečková
starostka obce Velenice

