VÝZVA :
Městys Šatov vyzývá více zájemců o předložení nabídky na realizaci zakázky: Provizorní
oprava komunikací na Skalkách“. Městys Šatov (jako zadavatel) připravuje realizaci výše
uvedené zakázky (na rok 2009), s ohledem na výši budoucího peněžitého závazku se jedná o
veřejnou zakázku malého rozsahu (viz § 12, odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění..
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městys Šatov, 671 22 Šatov č. 124, IČ 00293580
2. Předmět výzvy:
Zpracování nabídky na provizorní opravu komnukací na Skalkách
Požadavky a rozsah dodávky:
Zadavatel požaduje provedení prací dle předložené projektové dokumentace a podle výkazů
výměr. Součástí dodávky budou odkopávky tl. 150 mm, včetně odvozu a uložení na skládku,
úprava a hutnění pláně a na ploše 710 m2 zabudování ABS tl. 60 mm včetně dopravy.
3. Doba a místo plnění:
Místem plnění je Městys Šatov, lokalita Skalky.
Doba plnění: do 6/2009
4. Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje předložit:
- doklad o oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení, že splňujete kvalifikační předpoklady
- seznam referencí
- seznam specialistů s uvedením, jde-li o vlastní zaměstnance nebo externí spolupracovníky,
Bude-li předkládat nabídku více osob společně, postačí, pokud splnění kvalifikačních
předpokladů prokáže, alespoň jedna z nich.
5. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny pomocí těchto kriterií:
a) Technické řešení, dodržení všech podmínek stavby
b) Výše nákladů na realizaci stavby
c) Termín dodávky
d) Reference, komunikativnost a spolehlivost.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Cena bude stanovena dohodou jako cena maximální. Budou zohledněny nabídnuté slevy.
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Vlastní nabídka musí obsahovat:
 rozpočet prací s uvedením celkové ceny akce včetně DPH
 délka poskytované záruky
 závazný termín dokončení díla
 návrh smlouvy o dílo
Dále uveďte:
 přesný název a adresu firmy
 IČO, DIČ
 bankovní spojení
 jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
 prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami zadání a údaje, které uvedl v nabídce jsou
pravdivé
7. Místo, lhůta pro podání nabídek:
Písemné nabídky prosím doručte poštou nebo osobně do 12. 12. 2008 na Úřad městyse Šatov,
671 22 Šatov č. 124 nejpozději do 12.00 hod. v obálce viditelně označené heslem
„Skalky Šatov – nabídka“
N e o t v í r a t !!!
Bude rozhodovat datum přijetí podatelnou Úřadu městyse Šatov, nikoliv poštovní razítko.
8. Další podmínky výzvy:
Výzva je omezena na tuzemské osoby.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout kteroukoli nabídku, pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky
výzvy,
- změnit nebo zrušit výzvu,
- nevracet uchazečům podané nabídky.
Nabídky nelze po 12. 12. 2008 měnit ani doplňovat.
Uchazeči, kteří se ve výběru umístí na prvním místě (vítězné nabídky), budou vyzváni k
doručení návrhu smlouvy o dílo a dokladů o své kvalifikaci.
Upozorňujeme, že při zrušení výzvy nevznikají uchazeči nároky na úhradu vzniklých nákladů
souvisejících s podáním nabídky.

………………………………………..
Ing. Františka Jahodová
starostka městyse
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