Obec Chraštice
Chraštice č.p. 2 , 262 72 Březnice
Vyřizuje
tel.:
e-mail:

Marie Dvořáková
731589172
obecchrastice@seznam.cz

Výzva
k podání nabídky a doložení kvalifikace
podle zákona č. 134 /2016 Sb. o veřejných zakázkách
na zakázku malého rozsahu na stavební práce:

Výběr dodavatele stavebních prací
„Dílny ZŠ Chraštice“
Vážení,
jménem obce Chraštice Vám zasílám Výzvu k podání nabídky a doložení kvalifikace na shora
uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Identifikační údaje zadavatele:
Obec Chraštice
Sídlo: Chraštice č.p. 2, 262 72 Březnice
Zastoupený: starostkou Marií Dvořákovou
IČ: 00242331
Tel.: 318 695 371
E-mail: obecchrastice@seznam.cz
Název veřejné zakázky:
„ Dílny ZŠ Chraštice“
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v souladu s projektovou
dokumentací
„ Dílny ZŠ Chraštice“
Kód CPV: 45214200-2– Stavební úpravy školních budov
Předpokládaná nabídková cena:
1,39 mil. Kč bez DPH
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Lhůta pro podání nabídek:
2.10.2017 do 18:30 hod.
Lhůta pro dodatečné informace:
Po celou dobu soutěžní lhůty
Místo pro podání nabídky:
Sídlo zadavatele.
Hodnotící kriteria pro výběr nejvýhodnější nabídky:
Jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny bez DPH.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Jazyk nabídky:
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta končí 31.12.2017
Kontaktní osoba zadavatele:
Matie Dvořáková – starostka obce
Tel: 731 589 172
E-mail: obecchrastice@seznam.cz
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Údaje potřebné pro vypracování a podání nabídky, jakož i požadavky zadavatele na kvalifikaci
a ostatní relevantní údaje jsou obsahem textové části zadávací dokumentace; ta je přiložena
k této výzvě. Přílohou zadávací dokumentace je projektová dokumentace stavby s výkazem
výměr – v elektronické podobě.
V tištěné podobě je projektová dokumentace k vyzvednutí na adrese zadavatele
– po předchozí telefonické dohodě se starostou obce.
Zadávací dokumentace včetně příloh je dále přístupná na webových stránkách zadavatele .
Doručením této Výzvy se rozumí i její osobní převzetí pracovníkem vyzvaného zájemce.
Děkuji za podání nabídky.
___________________________________________________________________________
6.9.2017
Obec Chraštice
Marie Dvořáková
starostka
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