Výzva zájemcům
k podání nabídky na veřejnou zakázku.
1. Název a adresa zadavatele: Obec Tišnovská Nová Ves, Tišnovská Nová Ves č.p. 29
594 51 Křižanov, IČ: 00599883, okres: Brno-venkov
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací v obci Tišnovská Nová Ves.
Popis: očištění povrchu komunikace, vyhubení plevele v ploše komunikace, vyspravení a
vyrovnání povrchu komunikace tryskovou metodou, položení celoplošného dvojitého
emulzního nátěru s podrcením
Doporučujeme osobní prohlídku.
3. Doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení: nestanoveno
Ukončení: 30.9.2017
4. K prokázání dalších kvalifikačních předpokladů žádáme doložit údaje o:
- realizaci staveb obdobného rozsahu a charakteru za poslední 2 roky
- technickém vybavení firmy
5. Obsah a forma nabídek:
Předložená nabídka musí obsahovat:
- cenovou nabídku
- návrh smlouvy o dílo
6. Způsob hodnocení nabídek:
O vítězi rozhodne obecní zastupitelstvo podle:
- referencí o firmě
- záruky za jakost
- výše nabídkové ceny
- technické úrovně a vybavení firmy
7. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla. Z nabídky musí
být jasná celková a nepřekročitelná cena díla s DPH a bez DPH.
8. Zadávací podklady:
- technická zpráva
- položkový rozpočet
- výkresová část
9. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31.3.2017 v 19:00 hod.

10. Místo a doba pro podávání nabídek:
Nabídky se podávají poštou, doporučeně v uzavřených obálkách a s nápisem "soutěž" na
adresu Obec Tišnovská Nová Ves, Tišnovská Nová Ves 29, 594 51 Křižanov nebo osobně
v úřední dny v budově obecního úřadu.
11. Práva zadavatele:
Zadavatel nepřipouští do konce soutěže zveřejnit jména a adresy účastníků soutěže
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy popř. nevyhodnotit žádného
uchazeče. Náklady spojené s přípravou nabídek zadavatel nehradí, nabídku podává uchazeč
bezplatně. Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací. Vyhrazuje si právo neuzavřít s
vítězem soutěže smlouvu.
12. Podkladové materiály a možnost osobní prohlídky:
Obecní úřad Tišnovská Nová Ves, Tišnovská Nová ves 29, 594 51 Křižanov
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. tel. 732 557698
email: starosta@tisnovskanovaves.cz

V Tišnovské Nové Vsi 18.2.2017

..........................................
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. v.r.
starostka

