Obec Svor
____________________________________________________________________________________________________________
Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Svor 12.5.2016
ObÚ Svor č.j./2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou
v souladu s ustanovením §18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a dále směrnicí obce Svor č. 2/2012 zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek s názvem:

„Rekonstrukce podlahy v Mateřské škole Svor a rekonstrukce
wc v Základní škole Svor “

Identifikační údaje zadavatele:
OBEC SVOR
Svor 195, 471 51 Svor
IČ: 00261009
č.ú. GE MONEY BANK 10829824/0600

1

Vymezení předmětu zakázky, možnosti získání zadávací dokumentace:
Předmětem zakázky je rekonstrukce podlahy v kuchyni Mateřské školy Svor a
rekonstrukce 2 wc v družině Základní školy Svor.
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o stavební práce spojené s rekonstrukcí podlahy v kuchyni Mateřské školy
Svor a rekonstrukcí 2 wc v družině Základní školy Svor dle položkového rozpočtu.
Podklady pro zpracování nabídky - položkový rozpočet elektronicky je možné získat
na Obecním úřadu ve Svoru e-mail: svor@obecsvor.cz nebo na tel. čísle: 725 071 177.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro předložení nabídek je do 1.6.2016 do 17:00 hodin, místo pro podání
nabídek Obecní úřad Svor, Svor 195, 471 51 Svor. Obálku zapečeťte a viditelně označte
„Výběrové řízení – Rekonstrukce podlahy v Mateřské škole Svor a rekonstrukce wc
v Základní škole Svor - NEOTVÍRAT“.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje předložit platné doklady o oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu plnění zakázky – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku ( vše
prosté kopie).
Hodnotící kriteria:
Cena včetně DPH.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek tj.1.6.2016
ve 17:00 hodin a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky.
Číselné označení zakázky v registru obce:
Zakázka č.5/2016
Předložení nabídky v cizím jazyce:
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
Kontaktní údaje:
V nabídce požadujeme uvést kontaktní údaje na osobu s níž budeme v případě výběru
firmy pro realizaci zakázky komunikovat.
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Oprávnění podat pouze jednu nabídku:
Zadavatel upozorňuje na to, že každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu
nabídku, podává-li samostatnou nabídku, nemůže být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění
kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným dodavatelem.
Vyhrazení práva zadavatele na zrušení zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout
žádnou nabídku.
Požadavek na prohlášení uchazeče:
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo prohlášení uchazeče, že souhlasí se
zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy
s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které mají být zveřejněny dle
Směrnice č.2/2012 zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
Požadavky na předložení návrhu smlouvy:
Smlouva o dílo na „Rekonstrukce podlahy v Mateřské škole Svor a rekonstrukce wc
v Základní škole Svor “ je přílohou této výzvy.
Datum vyhodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek proběhne dne 1.6.2016 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Svor.
Za obecní úřad dne: 12.5.2016
………………………………………………..
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
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