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___________________________________________________________________________

Výzva ke zpracování cenové nabídky
V souladu s §§ 6, 27 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění Vás tímto
vyzývám k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„ Rozvod zemního plynu do prostor tělocvičny v areálu Základní
školy Tuchlovice“
(výběr dodavatele)

I. POPTÁVAJÍCÍ (dále jen zadavatel):
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
tel.:
mob.:
E-mail

OBEC TUCHLOVICE
U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
00235041
CZ00235041
312 657 020
725 827 160
obecniurad@ou-tuchlovice.cz

II. Předmět zakázky
Předmětem poptávkového řízení je předložení cenové nabídky na:
„ Rozvod zemního plynu do prostor tělocvičny v areálu Základní školy Tuchlovice“
Rozsah základního materiálu je vymezen v DSP „Odběrné plynové zařízení“ “. Rozsah prací
si stanoví dodavatel na základě poskytnutých DSP a rozsahu základního materiálu.
Projektant DSP: Jaromír Šafus, Vodárenská 1966, 272 01 Kladno. ČKAIT: 0011993
Předpokládaný objem zakázky:

220 000 Kč bez DPH

II. Termín plnění zakázky
Zahájení doby plnění – od 15.9. 2018
Ukončení doby plnění – do 30.9.2018
III. Místo plnění
Stavba bude realizována na pozemcích p.č.696/31 a 689 v k.ú. Tuchlovice, Školní 277, 273
02 Tuchlovice v areálu základní školy.
IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel nemá požadavky na prokázání kvalifikace, neboť vyzývá ty uchazeče, o kterých ví,
že jsou schopni plnění veřejné zakázky poskytnout.
V. Lhůta a místo pro podání nabídek
Cenové nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu zadavatele. Lhůta pro
podání nabídek končí dne: 31.8 2018 v 9,00 hodin.
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VI. Nabídka
Nabídku vypracuje uchazeč do podoby Rozpočtu a návrhu Smlouvy o dílo. Nabídková cena
bude uvedena v členění: Cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Nabídková cena bude
definována jako maximální a nepřekročitelná. Dodavatel stanoví mimo rozpočet i předběžnou
cenu odkouření kominickou firmou. Tato služba bude dodavatelem zajištěna.
VII. Způsob hodnocení zakázek
Nabídky budou hodnoceny dle NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY.
VIII. Další požadavky zadavatele:
Případné požadavky na prohlídku lokality lze směrovat na zadavatele, který po telefonické
domluvě zajistí prohlídku.
IX. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy do konce
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se
žádným uchazečem.
Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výzvě.
V případě, že se nemůžete z kapacitních nebo jiných důvodů poptávkového řízení zúčastnit,
oznamte tuto skutečnost zadavateli.

V Tuchlovicích dne 15.8.2018

Digitálně podepsal

Mgr. Jaroslav Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2018.08.15
Pošta
14:57:14 +02'00'

……………………………………………….
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

IČ: 00235041
Bankovní spojení:
tuchlovice.cz
Č.ú. 388153379/0800, Česká spořitelna, a.s.

tel.: 312 657 020
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