Zadávací dokumentace
k zakázce

„Oprava požární nádrže Hlinovka“

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
tel. spojení:
e-mail:

Obec Míšov
Míšov 73, 335 61 Míšov
00256943
CZ00256943
Ing. Pavel Hrubý - starosta
725 041 200
obec.misov@volny.cz

Zastoupení
zadavatele:
Název/jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby:
Telefon:
E-mail:

Pavel Moulis
Milínov 23, 332 04 Nezvěstice
49185055
CZ7503292192
Ing. Pavel Moulis, Ph.D. –
724 506 930
poradenstvi@farmamoulisovych.cz,
moulis@farmamoulisovych.cz
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1. Bližší vymezení předmětu zakázky včetně klasifikace:

1.1 Obecné
Předmětem této zakázky je:
Oprava hasičské nádrže (stavební práce) v obci Míšov
1.2 Klasifikace stanovená dle číselníku standardní klasifikace stavebních prací –
klasifikace CPV
- stavební práce

CPV 4500000-7

2. Technická specifikace předmětu zakázky
Technické specifikace a způsob a rozsah provedení zakázky je obsahem technické
dokumentace, kterou je možné získat spolu s výkazem výměr elektronicky na
základě e-mailového požadavku zaslaného na e-mail moulis@farmamoulisovych. Na
základě Vašeho požadavku Vám zašleme scan TD a výkaz výměr včetně formuláře
„Cenová nabídka“.

3. Bližší vymezení doby a místa plnění zakázky
Zadavatel požaduje realizaci plnění zakázky „Oprava požární nádrže Hlinovka“ v termínu
od 1.10.2016 do 31.7.2017. Přesný termín plnění a místa plnění bude stanoven dohodou
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stran ve smlouvě o dílo tak, aby byly včas a řádně, za podmínek stanovených ve smlouvě,
zajištěny potřeby zadavatele, specifikované v této zakázce. Zároveň termín realizace bude
upraven v závislosti na ukončení procesu vydání stavebního povolení nebo jiného opatření
stavebního úřadu k povolení opravy v souladu s TD.

4. Obchodní a platební podmínky
Úhrada smluvní ceny bude provedena bezhotovostním platebním stykem, a to v
termínu splatnosti faktury, která bude vystavena po realizaci stavby a jejím předání
zadavateli. Od data vystavení faktury do data splatnosti nesmí být doba kratší jak 14 dnů.
Výplata záloh do 50% ceny díla je možná.
Za úhradu fakturované ceny se považuje její odeslání z účtu zadavatele.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v Kč (slovy: korunách českých), v členění
nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena za
realizaci zakázky nesmí přesáhnout částku 2 000 000 Kč (cena je uvedena bez DPH).

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Základním požadavkem na zpracování nabídky je její zpracování prostřednictvím
formuláře „Cenová nabídka“, který potenciální dodavatel obdržel v písemné podobě spolu
s výzvou a zadávací dokumentací. Zpracování nabídky jiným způsobem nebo neúplným
vyplněním dokumentu „Cenová nabídka“ bude považováno za porušení podmínek a
nabídka bude považována za neplatnou.
Formulář „Cenová nabídka“ je možné získat i v elektronické podobě zasláním žádosti na email moulis@farmamoulisovych.cz.
Potenciální dodavatel zkontroluje svoje nacionále v záhlaví nabídky a dále vyplňuje
v rámci nabídky pouze podbarvené buňky.

7. Podmínky za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.
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8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu.
9. Další podmínky zadavatele:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem
jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem
v nabídce;

-

umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí své nabídky;

-

změnit, případně zrušit tuto soutěž;

-

nevracet podané nabídky;

-

neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem;

Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky:
-

obsahově nekompletní vzhledem k této výzvě

-

nesplňující požadavky a podmínky podle této výzvy

-

zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce
nepravdivé údaje.

10. Dotazy
Případné dodatečné dotazy, vztahující se k zadávací dokumentaci, mohou být
směřovány formou písemné nebo e-mailové žádosti, nejpozději 7 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, a to v písemné podobě nebo e-mailové formě:

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Moulis, Ph.D. – majitel
Písemný styk:
Milínov 23, 332 04 Nezvěstice
E-mail:
moulis@farmamoulisovych.cz
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