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Písemná výzva k předložení cenové nabídky služeb
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: Obec Běleč, Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, IDDS 7wjajvb
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na nákup služeb
Oprávněná osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce, tel. 724 189 517, smejkal@obecbelec.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava povrchu místní komunikace od křižovatky místní komunikace se silnicí II/137 k
napojení místní komunikace na silnici III/13715 mezi sídly Běleč a Bzová. Začátek komunikace je na parcele
KN číslo 1699/6 a konec komunikace na parcele KN číslo 1699/31, vše v katastrálním území Běleč u Mladé
Vožice. Komunikace má živičný povrch z roku 1974, často opravovaný.

Jedná se o opravu výtluků v komunikaci  v celkové výměře 80 m2, která zahrnuje dodávku materiálu pro
vyplnění výtluků a  materiálu na povrchovou vrstvu vozovky.

Předpokládaná cena služeb: Celková cena zakázky se předpokládá 70.000 Kč.
Kritérium hodnocení nabídek: 60 % - celková cena včetně DPH

40 % - záruční doba

Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu,
- čestné  prohlášení  o  bezdlužnosti  na  pojistném  a  veřejném  zdravotním  pojištění,  sociálním  zabezpečení,
příspěvku na sociální politiku a daních (stejně i na případném penále).

2) Nabídka bude obsahovat celkovou cenu v Kč včetně DPH, která bude zahrnovat všechny vedlejší náklady
včetně přistavení techniky a označení místa dopravním značením.

3) Termín plnění: do 31. 5. 2011

4) Nabídky budou doručené v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat – nabídka opravy komunikace", na adresu
Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Mladá Vožice do pondělí 2. května 2011 do 9:00 hodin. Druhou možností je
zaslání nabídky elektronicky do datové schránky IDDS 7wjajvb ve stejném termínu.

5) Informace k ocenění: Silnice s výtluky je možné si kdykoliv prohlédnout, případně požádat na telefonu
724 189 517 o prohlídku místa.

6) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu. 

V Bělči dne 20. 4. 2011

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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