Uchazeč:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
1. Předmět nabídky:
Předmětem nabídky je plnění zakázky – Autobusové zastávky Nová Ves II – přesunutí stávajících
zastávek linky 426, demontáž stávajících a úprava povrchu
Místo plnění: k.ú. NOVÁ VES II
Označení :

„ Bezpečné místo posledního odpočinku v Rostoklatech“
2. Identifikační údaje zadavatele:
NÁZEV :

OBEC ROSTOKLATY

SÍDLO:

281 71 ROSTOKLATY č.p. 32

IČ:

235709

ZASTOUPENÝ:

Radkou Novákovou

KONTAKTNÍ OSOBA:

Radka Nováková

TEL.:

724179707

EMAIL:

obec@rostoklaty.cz

3. Podmínky nabídky:

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem nabídky je provedení :

1)
2)
3)
4)

demontáž stávajících autobusových zastávek
úprava terénu po demontáži, výsev trávy
výstavba autobusových zastávek dle PD zpracované Ing. Školovou
zámkovou dlažbu, obruby max. využít ze stávajících zastávek a skladových zásob
investora

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
Místem plnění zakázky: k.ú. Nová Ves II , parc.č.430/12, 464, 433/1
Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění - 1.11.2012
Předpokládaný termín ukončení plnění - 20.11.2012

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
−
−

Dodavatel předloží cenovou nabídku nejpozději 24.10.2012 do 12 hod.
Forma podání nabídky : osobně, poštou na adresu : 281 71 Rostoklaty čp 32

−
−
−
−

či emailem na : obec@rostoklaty.cz
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro každou zastávku zvlášť vč. demontáže
stávající zastávky, tj. I.etapa ) autobusová zastávka směr Pečky vč. demontáže
II.etapa ) autobusová zastávka směr Úvaly vč. demontáže
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, která obsahuje
všechny práce, dodávky a služby nutné k provedení díla .

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude rozdělena na 2 části :
1. autobusová zastávka vč. demontáže směr Pečky
2. autobusová zastávka vč. demontáže směr Úvaly
Zhotovitel může vystavit fakturu po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet .

5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Obsah nabídky
Nabídka bude předložena v originále , v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a
opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ
KRITÉRIÍ

NABÍDEK

DLE

HODNOTÍCÍCH

Základním kritériem pro přidělení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
A. Nabídková cena bez DPH
váha – 100 %
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění zakázky.

Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů kopiemi požadovaných dokladů,
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, živnostenský list, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán (např. dle § 2f zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů);

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu, případně
může uzavřít smlouvu pouze na jednu autobusovou zastávku.

V Rostoklatech, dne 10.10.2012
Za zadavatele:
Radka Nováková, starostka
.

