Obec Markvartice
Markvartice č.p. 60, 407 42 Markvartice
====================================================================

UCHAZEČ
Dle požadavku obce

Naše zn.
Povodeň 2010

Markvartice:
20.06.2011

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném řízení, veřejná zakázka
malého rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona na plnění veřejné zakázky
v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., na stavbu „Oprava 2 mostů po
povodni v 08/2010, Markvartice“.
V zastoupení obce Markvartice, ve věci zadání veřejné zakázky ve
zjednodušeném řízení, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) a mimo režim
zákona na plnění veřejné zakázky v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) Vás

vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na „Oprava 2 mostů po povodni v
08/2010, Markvartice“. Uchazeči ocení zadávací dokumentaci (výkaz výměr)
v té podobě, jak byla předána formou vyplnění nabídkového listu, který bude
nedílnou součástí nabídky.
Dále pak v nabídce budou všechna čestná prohlášení – viz příloha.
Případné odchylky uchazeč řádně zdůvodní a označí a uvede na zvláštním
seznamu.
Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeči podají svou nabídku, dle podmínek této výzvy, nejpozději do
30.6.2011 do 12:00 hodin. Otevírání obálek proběhne 30.6.2011 od 14:00 hodin
kanceláři obce Markvartice.
Pokud by se chtěli vybraní uchazeči zúčastnit otevírání obálek, včas to
oznámí zadavateli aby mohl zajistit potřebné prostory.

Strana 1

Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Kritérium
Nabídková cena

Váha
100 %

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy a je zaslána současně s touto
výzvou.

Informace o zadavateli:
Název:
Obec Markvartice
Sídlo:
Markvartice 60, 407 42 Markvartice
IČO:
00555916
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hodboď
Kontaktní telefony: 604 210 287

Lhůta pro vyžádání dodatečných informací:
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací je do 30.06.2011 do 10:00 hod.
Způsob a místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Uchazeči podají nabídku na níže uvedenou adresu.
Nabídka bude obsahovat veškeré kvalifikační, technické a ekonomické
kritéria dle zákona č. 137/2006 Sb., pokud to zákon vyžaduje.
Nabídky je možno podávat osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu
ve dnech pondělí – pátek od 9:00 do 12:00 hod., dle termínů výše uvedených.

ObÚ Markvartice, Markvartice 60, 407 42 Markvartice
tel.: 604 210 287
Podávání nabídek v cizím jazyce:
Zadavatel nepožaduje předložení nabídky v jiném než českém jazyce.
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Upřesňujícím údaje k podání nabídky:
Vyzvaní uchazeči musí splnit veškeré výše uvedené podmínky.
Ostatní:
Nesplní – li vyzvaný uchazeč z některých výše uvedených podmínek,
bude z dalšího posuzování a hodnocení vyloučen.
Bude-li doručena nabídka po datu uvedeného v této výzvě k podání
nabídek, bude tato nabídka vrácena a nebude hodnocena.
Uchazeč uvede ve své nabídce, že uznává a souhlasí se všemi
podmínkami této veřejné zakázky, tak jak je stanovil zadavatel v zadávacích
podmínkách.
Pokud vyzvaný uchazeč neprojeví zájem zúčastnit se v této veřejné
soutěži, sdělí toto písemně zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Děkuji a jsem s pozdravem za obce Markvartice

……………………………..
Ing. Petr Hodboď
Starosta obce

Počet listů: 7
Počet příloh: 6







Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Čestné prohlášení o souhlasu se zadávacími podmínkami
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Výkaz výměr
Zjednodušená PD
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Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku na stavební práce:

„Oprava 2 mostů po povodni v 08/2010, Markvartice“ zadávanou ve
zjednodušeném řízení, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona na
plnění veřejné zakázky v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Termínová nabídka
Lhůta zpracování zakázky
Zahájení prací
Ukončení prací

Záruční nabídka
Záruka za stavební práce v měsících

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Akce: Oprava 2 mostů po povodni v 08/2010, Markvartice
Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace
uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Čestné prohlášení o souhlasu s podmínkami soutěže
Akce: Oprava 2 mostů po povodni v 08/2010, Markvartice

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že souhlasím se všemi
podmínkami veřejné zakázky, tak jak je stanovil zadavatel v zadávací
dokumentaci.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Akce: Oprava 2 mostů po povodni v 08/2010, Markvartice
V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních
kvalifikačních kritérií dle § 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o
podlimitní veřejnou zakázku v souladu s § 62 odst. 2 následující prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme
předpoklady uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až i).
V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních
kvalifikačních kritérií dokládáme jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku
následující prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč (dodavatel) o veřejnou zakázku
splňujeme předpoklady níže uvedené.
 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání,


na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči
němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,



dodavatel není v likvidaci,

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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