Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku

„Oprava střechy orlovny v Letonicích“
__________________________________________________________________________________
1. Vymezení druhu a předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově střechy objektu Orlovny
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínkách jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
2. Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Statutární zástupce:
Identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

OREL jednota Letonice
Osvobození 49, 683 35 Letonice
Organizační jednotka sdružení
Jiří Pecl
65840968
107-2196780297/0100
Ing. Jiří Pospíšil
603 219 663
pospisil@pospisilsvejnoha.cz

3. Lhůta a místo podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy a končí 30.8.2019
ve 12.00 hod.
Nabídka bude podána buď písemně v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci
přelepením, označena bude názvem zakázky „Oprava střechy orlovny v Letonicích“ nebo
elektornickou poštou na mail: pospisil@pospisilsvejnoha.cz. Nabídky musí být zadavateli doručeny
do konce lhůty pro podání nabídek.
Poštou se nabídka podává na adresu OREL jednota Letonice, Osvobození 49, 683 35 Letonice.
Osobně je možné předat na adrese Nová 449, Letonice po předchozí domluvě na tel. 603219663.
4. Závěrečné informace
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zájemce může podat pouze jednu nabídku.
Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude
je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu kdykoliv až do uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem, případně upravit (snížit) rozsah v závislosti na obdržení dotace.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce nejpozději však 2
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace + slepý rozpočet k nacenění a návrh SOD

V Letonicích dne 15.8.2019
Ing. Jiří Pecl
starosta Orel jednota Letonice

Zadávací dokumentace
k podání nabídky na veřejnou zakázku

„Oprava střechy orlovny v Letonicích“
__________________________________________________________________________________
1.

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově střechy objektu Orlovny v Letonicích.
Zakázka bude provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby - položkovým rozpočtem v příloze výzvy.
Pokud se v textu zadávací dokumentace objeví obchodní název výrobku či služby, není uchazeč vázaný tímto
typem a může použít výrobek jiný s kvalitativně a technicky stejnými vlastnostmi.
2.

Obchodní podmínky a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek
doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními
podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Nabídková cena bude stanovena za kompletní realizaci zakázky, bude uvedena v Kč a bude členěna jako cena
bez DPH, výše DPH a cena vč.DPH. Uchazeč uvede, zda je plátce DPH.
3.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat:
-

naceněný slepý rozpočet- viz.příloha č.1

4. Hodnotící kriteria a způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše
nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na
nabídnuté výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Rozhodná
je přitom výše nabídkové ceny bez DPH.
5.

Termín realizace - od podpisu SOD – nejpozději do 25.11.2019

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení
lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je svou
nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
V Letonicích dne 15.8.2019
Jiří Pecl - starosta Ore jednota Letonice

