OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel: Obec Křinice, IČ: 00653608, sídlo: 55001 Křinice 45

2. Název zakázky: Polní cesta v kú Křinice - PC7

3. Druh zakázky: stavební práce
4. Lhůta pro podání nabídky: datum 14.10.2019 v 9,00 hodin

5. Místo pro podání nabídky:
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele.
Nabídky se podávají na doručovací adrese. Obálka bude uzavřená a bude označena názvem
uchazeče. Dále na nabídce bude uveden název zakázky a napsáno NEOTEVÍRAT.
Otevírání obálek je veřejné pro účastníky výběrového řízení. Otevírání proběhne ihned po ukončení
výběrového řízení.
6. Předmět zakázky:
Jedná se výběrové řízení na stavební práce. Přesná specifikace je uvedena v příloze č.1 tohoto
oznámení – PD
7. Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč předloží nabídku v následující struktuře:
1. Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije příslušný vzor Krycího listu nabídky
(tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení) a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list
nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
2. Nabídková cena
Viz bod 9 tohoto oznámení. Dále uchazeč je povinen vyplnit soupis stavebních prací, který je
v příloze č. 1 tohoto Oznámení.. Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH.
3. Návrh smlouvy
Uchazeč do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy. Tento návrh smlouvy podepíše osoba
oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč povinně použije přílohu č. 3 tohoto oznámení.
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy a veškerých
vedlejších nákladů v tomto členění: celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH. Nabídková
cena bude uvedena v českých korunách.
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které
nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny.
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění

veřejné zakázky.
Dodavatel povinně nacení přílohu č. 1 tohoto Oznámení.
10. Doba a místo plnění zakázky: místo realizace je sídlo zadavatele, termín realizace do
31.12.2020

11. Požadavky na varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Poskytování dodatečných informací: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních
dnů.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel nepožaduje

14. Obchodní podmínky:
Viz příloha č. 3 tohoto oznámení.

15. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 – Specifikace
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
V Křinicích dne 1.10.2019

Libuše Rosová, starostka

