Obec Vícenice
Vícenice 31, 676 02 pošta Moravské Budějovice

Věc: Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce
Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZVZ“) v platném znění, postupuje se dle § 6 ZVZ a pokynů poskytovatele dotace.
Předmět zakázky je podporován z rozpočtu Kraje Vysočina formou účelové dotace v rámci
programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019.
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:

Obec Vícenice
Vícenice 31, 676 02 pošta Moravské Budějovice
Ing. Vítězslav Krotký, starosta obce Vícenice
44065531
nejsme plátci DPH
Komerční banka Třebíč
21226711/0100
Ing. Vítězslav Krotký, starosta obce Vícenice
723 901 453 e-mail: ou-vicenice@volny.cz

Předmět veřejné zakázky: stavební práce
Dobrý den,
vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce na akci „Úpravy veřejného prostranství za OÚ“.
Předmětem nabídky je realizace úprav veřejného prostranství za budovou Obecního úřadu
Vícenice v rozsahu dle přiložených výkresů a slepého rozpočtu (výkazu výměr). Úpravy
spočívají v předláždění části ploch betonovou zámkovou dlažbou a dodláždění zbývající části
betonovou skladebnou dlažbou. Dlažba bude ukončena betonovými obrubníky. Součástí
dlažby bude liniové odvodnění, které bude napojeno na stávající rozvod areálové kanalizace.
Místo plnění: obec Vícenice, parc. č. 44/2, katastrální území Vícenice u Dolních Lažan.
Prohlídka místa plnění se bude konat v pondělí 29. 7. 2019 v 18.00 hodin nebo individuálně
po dohodě se starostou.
Nabídku odevzdejte písemnou formou osobně nebo poštou tak, aby byla zadavateli doručena
nejpozději do 7. 8. 2019 do 19.00 hodin na adresu zadavatele: Obec Vícenice, Vícenice 31,
676 02 pošta Moravské Budějovice. Při osobním doručení nabídky, vždy kontaktujte osobu
přijímající nabídku – Ing. Vítězslav Krotký, tel. 723 901 453.
Nabídka bude uložena v zalepené obálce. Obálka bude na přelepu opatřena razítkem a
podpisem.
Na obálce s nabídkou bude uvedeno:
1. Označení VZ: Veřejná zakázka: „Úpravy veřejného prostranství za OÚ“
2. Na obálce musí být uveden nápis „NEOTVÍRAT“
3. Adresa zadavatele: Obec Vícenice, Vícenice 31, 676 02
4. Označení uchazeče – název, sídlo, IČO
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Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky doplněný a potvrzený – příloha č. 1
2. Přílohu Krycího listu – cenovou nabídku na akci zpracovanou v rozsahu dle přiloženého
položkového rozpočtu – doplněný – příloha č. 2
3. Oprávnění k podnikání – Výpis z obchodního rejstříku je-li v něm uchazeč zapsán popř.
příslušný živnostenský list - kopie
4. Čestné prohlášení doplněné – příloha č. 3
5. Návrh smlouvy o dílo doplněný – příloha č. 4.
Termín plnění zakázky: Akce musí být dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019 bez
vad a nedodělků. Tento termín je stanoven jako termín limitní.
Hodnocení nabídek: Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena včetně DPH.
Další údaje
1. Zadavatel nepřiznává uchazečům náhradu nákladů zadávacího řízení.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky bez udání důvodu, a to
až do uzavření smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
4. Dle §2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o
výběrové řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Obdrží-li zadavatel ve
stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují upřesnění informací, může si toto
upřesnění od uchazečů vyžádat i po stanovené lhůtě.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu dále
vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné
zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy. Těmito informacemi jsou: název
uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, kopie uzavřené smlouvy. Ukončením
tohoto řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné
zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými
v průběhu tohoto řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím
souhlas. Uchazeč je oprávněn použít informace obsažené v této výzvě, nebo o kterých se
dověděl v souvislosti s tímto řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného
řízení.
Ve Vícenicích dne 22. 7. 2019

S pozdravem
Ing. Vítězslav Krotký
starosta obce Vícenice
Přílohy výzvy:
č. 1 Krycí list nabídky
č. 2 Slepý položkový rozpočet
č. 3 Čestné prohlášení
č. 4 Návrh smlouvy o dílo
č. 5 Výkresy - 01 Stávající stav
02 Nový stav
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