Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212, 739 51
IDDS: gr4bkxm, e-mail: obec@hornidomaslavice.cz, tel.: 558 664 342

Výběrové řízení – žádost o zpracování cenové nabídky
Název poptávky:

Dopravní hřiště MŠ – Koloběžková dráha

Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:

Kontaktní
zadavatele:

osoba

Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212, 739 51
00536008
Jiří Sušovský – starosta obce
Tel.: 734 232 521, 558 664 342; e-mail: obec@hornidomaslavice.cz
Ing. Kolářová Válková Michaela, DiS.
Tel.: 724 578 210, 558 664 342; e-mail: obec@hornidomaslavice.cz

Specifikace poptávky
Předmětem poptávky je vybudování Dopravního hřiště –
Koloběžkové dráhy u Mateřské školy Horní Domaslavice.
Dopravní hřiště – Koloběžková dráha se bude nacházet na pozemku
parc. č. 975/4 ve vlastnictví obce Horní Domaslavice. Stavba bude
realizována u Mateřské školy Horní Domaslavice, Horní Domaslavice
78.
Vymezení předmětu
Stavba bude realizována v souladu se zpracovanou projektovou
poptávky:
dokumentací, která tvoří přílohu výběrového řízení.
Cena za realizaci bude stanovena na základě položkového rozpočtu,
který tvoří přílohu výběrového řízení. Současně bude navržen i
termín realizace v rozmezí od května do července 2017.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické domluvě
na výše uvedených číslech.
Termín pro doručení
24. dubna 2017 do 15:00 hodin
nabídek:
Nabídky budou doručeny v zalepené obálce označené:
Adresa pro doručení
„Výběrové řízení – Koloběžková dráha“
nabídky:

1. doručení poštou:
Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212
739 51

Doba a místo plnění:

Předpokládaná
maximální cena:

Požadavky:

2. osobní doručení na Obecní úřad Horní Domaslavice
Zahájení plnění: předpoklad duben – červenec 2017
Ukončení plnění: dle uzavřené objednávky, jejíž přílohou bude
cenová nabídka
Místo plnění: Obec Horní Domaslavice – Mateřská škola Horní
Domaslavice, čp. 78
neuvedeno

1. Uchazeč uvede v nabídce základní identifikační údaje.
2. Uchazeč přiloží k nabídce výpis z obchodního rejstříku, či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní evidován.
4. Nabídková cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH (obec není
plátcem DPH) a bude stanovena dle oceněného položkového
rozpočtu (příloha výběrového řízení).
Doklady budou doloženy v podobě originálu či kopie shodné s
originálem.

Faktura bude vystavena po dokončení díla.
Fakturace:
Splatnost bude min. 15 dnů.

Hodnotící kritéria:

1. ekonomická výhodnost – uvedení ceny bez DPH a s DPH
2. termín realizace díla

Realizace bude provedena na základě objednávky vystavené dle
cenové nabídky.
1. Položkový rozpočet stavby
2. Přehledná situace
Seznam
přiložené 3. Situace stavby
dokumentace:
4. Vytyčovací schéma
5. Vzorový příčný řez jedním pásem
6. Technická zpráva
Smlouva:

Uveřejněno dne:

30. března 2017

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této poptávky, případně poptávku zrušit.
Změna, případně zrušení bude oznámeno stejným způsobem jako tato poptávka.
Podpis objednávky nebo smlouvy s vybraným uchazečem je podmíněno schválením
zastupitelstva obce.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané
nabídky.

