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 13.7.2017
čj. 0286/2017/PL
vyřizuje : Mužíčková Věra
483 398 190, 775 238 246
muzickova@plavy.cz

VÝZVA
veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“/ při dodržení zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 odst.1 zákona

Sokolovna Plavy, elektroinstalace
I.

Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel:
Právní forma:
Sídlo a doručovací adresa:
Osoba oprávněná k jednání:

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
Česká spořitelna.a.s., číslo účtu 4406669319/0800
sgabjgp
www.plavy.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262510

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
IDDS:
Web:
Profil zadavatele:

II. Druh a předmět veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení: poptávkové řízení mimo režim zákona
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace budovy
sokolovny čp. 140
Podrobný popis zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v
- Projektové dokumentaci zpracované společností Elcenter s.r.o. Sokolovská 199, 460 01 Liberec,
- Zadávací dokumentaci
- Výkazu výměr
Kód CPV zakázky: 45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení
III. Místo plnění veřejné zakázky:
IV. Termín realizace zakázky:
V.

Sokolovna Plavy čp. 140 na stpč. 1035

Předpokládané datum zahájení stavebních prací :
Datum ukončení stavebních prací a předání stavby :

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

07.08.2017
20.08.2017

700.000 Kč

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE
Digitálně
podepsal
Věra
Mužíčková

VI.

Poskytování zadávací dokumentace:
1. Výzva, textová část zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a dalších příloh je
odeslána konkrétním uchazečům datovou schránkou.
2. Výzva a textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na úřední desce, na webu obce
www.plavy.cz v sekci aktuality;
3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou zveřejněny na úřední desce, webu obce
www.plavy.cz v sekci aktuality, a dále budou elektronicky zaslány všem uchazečům, kterým budou
poskytnuty ostatní součásti zadávací dokumentace.

VII.

Informace k prohlídce místa plnění jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídek




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

13.07.2017
28.07.2017 do 8 hodin

Místo: Obec Plavy, 468 46 Plavy 186

IX.

Způsob podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou 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 telefonické dohodě na čísle 483 398 124 nebo 775 238 242.
Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením „Sokolovna Plavy, elektroinstalace“ a
upozorněním „neotvírat“ takto:
 v tištěné podobě 1x originál + 1x kopie
 v elektronické podobě na nosiči CD-R.

X.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace.

XI.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek - hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky
je ekonomická výhodnost nabídky – výše nabídkové ceny 100%

XII.

Zadávací lhůta /lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni/ činí 30 kalendářních dnů;
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem.

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce

SOKOLOVNA PLAVY, ELEKTROINSTALACE

v.r.

