OBEC

PLAVY

okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký
IČ: 00 262 510  468 46 Plavy 186  483 398 124  775 238 242
mailto: obec@ plavy.cz
www.plavy.cz IDDS: sgabjgp
______________________________________________________________
v Plavech dne 12.8.2015
čj. 0383/2015/PL
vyřizuje : Mužíčková Věra
483 398 190, 775 238 246
muzickova@plavy.cz

VÝZVA
veřejného zadavatele k podání cenové nabídky
zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“/ při dodržení zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 odst.1 zákona

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2015
I.

Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel :
Právní forma :
Sídlo a doručovací adresa :
Osoba oprávněná k jednání :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
IDDS :
Web :

OBEC PLAVY
územně samosprávný celek – obec
468 46 Plavy 186
Věra Mužíčková, starostka
kontakt : muzickova@plavy.cz, 775 238 246, 483 398 190
00 262 510
CZ 00 262 510
KB a.s., číslo účtu 4528451/0100
sgabjgp
www.plavy.cz

II. Druh a předmět veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky :
Druh zadávacího řízení :

veřejná zakázka malého rozsahu
poptávkové řízení mimo režim zákona

Předmět veřejné zakázky :
Předmětem plnění veřejné zakázky je souvislá oprava místních komunikací v obci Plavy v obou místních
částech - Plavy a Haratic.
Podrobný popis je uveden v přílohách - ve výkazu výměr.
III. Místo plnění veřejné zakázky :

obec Plavy - kú. Plavy, kú. Haratice

IV. Termín realizace zakázky : Předpokládané datum zahájení prací :
Předpokládané datum ukončení dodávky :
V.

Předpokládaná hodnota zakázky celkem bez DPH :

20.09.2015
15.10.2015

900.000 Kč

VI. Lhůta, místo a způsob podání nabídek




Lhůta :
o Začátek běhu lhůty pro podání nabídek
o Konec běhu lhůty pro podání nabídek

12.08.2015
24.08.2015 do 15 hodin

Místo : Obec Plavy – Obecní úřad Plavy, 468 46 Plavy 186
Nabídku lze poslat datovou schránkou, e-mailem, poštou, kurýrní službou nebo podat osobně na
podatelně Obecního úřadu v Plavech čp. 186 v úřední dny pondělí + středa 7,30–11,30 a 12,30–
17,00 hod. nebo v ostatní dny po předchozí tel.dohodě na čísle 483 398 190 nebo 775 238 246.



Způsob podání nabídky a součást nabídky :
- cenová nabídka bude podána vyplněním
 výkazu výměr č. 1 a č. 2 – příloha č. 1 a 2
 krycího listu – příloha č. 3, který bude podepsán oprávněnou osobou.
- součástí nabídky bude oprávnění k podnikání uchazeče
Upřednostňujeme podání elektronickou formou na muzickova@plavy.cz s naskenovaným
podepsaným krycím listem a oprávněním k podnikání.

VI. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude všem uchazečům umožněna v úterý 18.8.2015, sraz
účastníků v 10 hodin na parkovišti u obecního úřadu.
VII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH.
VIII. Obchodní a platební podmínky
Požadované plnění bude dodavatelem poskytnuto na základě potvrzené objednávky.
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Na plnění veřejné zakázky není možné poskytnout
zálohu. Dodavatel je po převzetí a odsouhlasení dodávky zadavatelem povinen nejpozději do 5 dnů ode dne
provedení dodávky vystavit zúčtovací doklad se splatností 14 dní. Přílohou faktury bude dodací list.
Odsouhlasení provede zadavatel písemným prohlášením (předávací protokol), a to nejpozději do 5 dnů ode
dne provedení dodávky, která nebude mít vady bránící řádnému užívání předmětu dodávky.
Daňový doklad (fakturu) lze vystavit po celkovém předání a převzetí dodávky. Úhrada faktury bude
provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený v potvrzené objednávce. Splatnost
faktury je stanovena na 10 kalendářních dní od jejího doručení objednateli.
IX. Práva zadavatele
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
 požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s
uchazečem o smluvních podmínkách;
 vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy.
Přílohy:
Příloha č. 1 – výkaz výměr Plavy
Příloha č. 2 – výkaz výměr Haratice
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce

