
Písemná výzva k před|ožení cenové nabídky s|užeb
veřeiná zakázka ma|ého rozsahu

zadavatel: obec Bě|eč, Bé|eč 22, psč sgr +3, |Č 00582506, IDDS 7wjajvb
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka ma|ého rozsahu na nákup s|užeb
oprávněná osoba: stanis|av šmejka|, starosta obce, te|.724 78g 517, obec@be|ec.info

lnformace o předmětu veřeiné zakázkv

S|užby zimní údržby. p|uhování obecních komunikací

Předpokládaná cena prací: 20.000,- Kč

Kritérium hodnocení nabídek: 100 % - hodinová cena traktoru v Kč včetně DPH.

Zadávací podmínkv

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpok|ady následujícími dok|ady:
- oprávnění k podnikání,
.  čestné proh|ášení o bezdIužnost i  na poj istném a veřejném zdravotním poj ištění, sociá|ním

zabezpečení, příspěvku na sociá|nÍ po|it iku a daních (stejně i  na případném pená|e).

2} Nabídka bude obsahovat hodinovou cenu práce traktoru v Kč včetně DPH, která bude
zahrnovat Všechny ostatní nák|ady na obs|uhu a př istavení traktoru na místo.

3) Termín p|nění: prosinec 2010 - prosinec 2011 s možností prod|oužení.

a) Nabídky budou doručené v zaIepené obá|ce s nápisem ' .Neotvírat _ pluhování

komunikací' ' ,  na adresu obec Bě|eč, Bě|eč 22, 391 43 M|adá Vožice do čtvrtka 2. t2.2oLo
do 19:o0 hodin, kdy proběhne veřejné otevíráníobá|ek na zasedánízastupite|stva.

5) Hodinová cena traktoru bude zahrnovat všechny ostatní nák|ady včetně nákladů na
obs|uhu a př istavení na místo.

6) or ientační data k ocenění:

Ce|ková trasa k p|uhování měří cca 3 km, první p|uhování do 5:00 ráno.
. Bě|eč od č. p. 33 (Svobodovi) k č. p. 43 (bytovka), přes náves mimo hlavní s i|nic i ,

odbočka kč. p.22 (oÚ), dá|e až k č. p. 45 (Hlavatý, Agrospo|)
. s i|nice od kř ižovatkv mezi Bě|čí a E|bančicemi do Bzové
. Bzová - od hlavní siInice k č. p. 15 (Tvrdíkovi, střeInice)
. Bzová . od hlavní si|nice k č' p' 22 (Bednář)
Sněhovou radIici poskytne obec.

V Bě|či dne 25- tI- 2o7o ryu//oBEc BĚLpč
&I 43 I\fiáDÁ voŽlcD

Sta nis|av Šmejkal, starosta obce


