Obec PERÁLEC, Perálec 24, 539 44 Proseč
telefon: 469 321 210

mobil: 724 180 911

e-mail: info@peralec.cz web.stránky:www.peralec.cz
--------------------------------------------------------------------------------

Výzva
k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu dle zákona č.
134/2016 Sb., v platném znění, za účelem výběru dodavatele stavebních
prací:

„Rekonstrukce požární zbrojnice v Perálci- II.etapa“
1: Identifikační údaje zadavatele:
Obec Perálec – IČ: 00270661, Perálec 24, 539 44 Proseč
IČ: 00270661
DIČ:CZ00270661 – nejsme plátci DPH
Zastoupena:
starostkou obce paní Miladou Drahošovou
Telefon. 469 321 210 - mobil: 724 180 911

-

e- mail: info@peralec.cz

- ve věcech technických Ing. Josef Dvořák – mobil 776292381 – e-mail: info@peralec.cz
2. Vymezení plnění zakázky malého rozsahu:
Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího zázemí požární zbrojnice v levé části
budovy Obecního úřadu v Perálci čp. 24, včetně veškerých nezbytných prací.
Projektovou dokumentaci včetně zadání položkových rozpočtů zasíláme jako přílohy
výzvy přes datovou úschovnu na váš e-mail.
Technické podmínky rekonstrukce jsou stanoveny v projektové dokumentaci
zpracované Ing. Josefem Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim. Dokumentace
projektu je k nahlédnutí na obecním úřadu v Perálci.
3. Podstatné požadavky a požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:
Nabídka musí obsahovat jednotkové ceny a celkovou cenu bez DPH a s DPH.
Cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s činností při provádění díla.
Případné práce nad rámec zadání, zájemce specifikuje samostatně.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

4. Další podmínky zadavatele:
K nabídce bude přiložen návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a
opatřený razítkem uchazeče.
Pokud z podkladů vyplynou pro zájemce nejasnosti, je povinen tyto konzultovat se
zadavatelem.
5. Způsob zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění:
vyplněný krycí list nabídky – viz příloha
návrh smlouvy o dílo, s uvedením záruky za jakost uvedené
v měsících a popis postupu při odstraňování vad a nedodělků,
při reklamaci a související majetkové sankce.
čestné prohlášení - viz příloha
výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
vyplněný výkaz výměr

-

-

V případě, že zadavateli nebude přiznána finanční dotace z Programu rozvoje
venkova od SZIF Praha, akce nebude realizována.
6. Doba a místo plnění zakázky:
Místo plnění:

budova obecního úřadu- levá část požární zbrojnice
v Perálci, Perálec 24, 539 44 Proseč

Předpokládané plnění zakázky:

březen - 2022 – 31. červenec 2022

7. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je cena díla
- ekonomická vhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena.
9. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek – nejpozději do středy 4. srpna 2021 od 17.00.do 20.00hod.
Adresa a místo podání nabídek: Nabídky lze doručit poštou, na adresu: OBECNÍ ÚŘAD
PERÁLEC, Perálec 24, 539 44 Proseč, nebo osobně předat na podatelně:
Středa od 17.00 do 20.00hod.. /nebo po telefonické dohodě- tel: 724 180 911/
Nabídku je nutné předložit písemně, v uzavřené obálce označené:
NABÍDKA – „REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE V PERÁLCI- II.etapa“ NEOTVÍRAT

10. Zadávací lhůta:
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je účastník svoji nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
11. Další podmínky soutěže:
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání
důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací
podmínky, odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
nevracet uchazečům předložené nabídky.

14. Přílohy:
- příloha č. 1 - Krycí list
- příloha č. 2 – Čestné prohlášení
- příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací.
V Perálci, dne 13. července 2021

Vyvěšeno dne: 13. července 2021
Sejmuto dne : …………… 2021

……………………………
Milada Drahošová-starostka

