Obec Sněžné
518 01 Dobruška
tel. 494 665 669
E-mail: obec.snezne@tiscali.cz
http://www.snezne.net

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace
na zadání veřejné zakázky na stavební práce v řízení mimo režim zákona č 134/2016 Sb. zákon o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“):
Výstavba chodníku na III/3102 ve Sněžném
1.Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Obec Sněžné IČ:00579157
Adresa/sídlo:
Sněžné 125, 518 01
Zástupce zadavatele:
Petr Jirásek, starosta obce
Telefon:
603836980
email:
obec.snezne@tiscali.cz
2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Název zakázky:
Výstavba chodníku na III/3102 ve Sněžném
Druh zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
3.Vymezení předmětu zakázky
Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší podél komunikací III třídy v obci Sněžné. Dle projektové
dokumentace.
4.Doba plnění
Předpokládaný termín zahájení doby plnění:
Termín ukončení doby plnění:

Květen 2022
Červenec 2022

5.Místo plnění:
Místní komunikace k.ú.Sněžné č:. III/3102
6.Prohlídka místa plnění
Vzhledem k volnému přístupu na místo plnění nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
7.Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky:
do 2.1.2022 do 13:00 hod.
Místo pro podání nabídky:
OÚ Sněžné 125, 518 01 Dobruška
Nabídku je možno podat poštou nebo osobně v zalepených označených obálkách
NEOTVÍRAT – Výstavba chodníku na III/3102 ve Sněžném.
dle předchozí telefonické domluvy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek. Ze soutěže budou vyloučeny nabídky předložené po stanovené lhůtě Kontaktní osoba pro
podání nabídky:
Petr Jirásek tel. 603836980, e-mail: obec.snezne@tiscali.cz

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že nabídka bude doručena ve více než jednom obalu (např. balík či druhá obálka), je
povinností dodavatele řádně označit vždy také vnější obal, ve kterém je nabídka doručována. Při
nesplnění této povinnosti se dodavatel vystavuje riziku, že nabídka nebude v čas rozpoznána a
zařazena do výběrového řízení.
8.Termín hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek zájemců se uskuteční dne 2.3.2022 v 17.00 hod. v sídle zadavatele na adrese:
Sněžné 125, 518 01
9.Hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Hodnocení bude provedeno podle jediného kritéria –nejnižší nabídková cena bez DPH.
10.Zadávací dokumentace
Dotazy k výzvě, zadávací dokumentaci zodpoví kontaktní osoba:
Projektant, Ing. Tomáš Rak tel. 603726272, Starosta obce, Petr Jirásek, tel. 603836980
e-mail: obec.snezne@tiscali.cz
11.Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od
každého uchazeče.
12. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
Způsobilým a kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
splní základní způsobilost podle § 74 a 75 zákona ,splní profesní způsobilost podle § 77 zákona,
Prokazování kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: V souladu s ustanovením § 53 odst. 4
zákona prokazuje dodavatel u veřejné zakázky malého rozsahu splnění požadovaných dokladů o
kvalifikaci v nabídkách předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované
doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením (příloha č. 3).
12.Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, stanovil zadavatel na 90 dní od
skončení lhůty pro podání nabídek.
13.Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka bude podána v českém jazyce.
14.Ostatní ustanovení
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů ze strany zadavatele spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoliv před uzavřením smlouvy zadávací řízení.
Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uvedené v nabídkách.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 -

projektová dokumentace
slepý rozpočet
čestné prohlášení

Ve Sněžném dne 3.1.2022

Petr Jirásek
Starosta obce

