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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 služby
Oprávněná osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce, tel. 724 189 517, smejkal@obecbelec.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení rozborů vody v Bělči, okres Tábor. Obec Běleč provozuje dva vodovody – v 
sídle Běleč a v sídle Bzová. Předmětem poptávky je provedení dvou úplných a čtyř krácených rozborů ročně 
celkem podle zákona 274/2003 Sb. a vyhlášky 252/2004 Sb., a to konkrétně odebrání vzorků podle programu 
kontroly, jejich zpracování, vypracování a zaslání protokolu a následně zapsání výsledků do IS PiVo.

Předpokládaná cena služeb: 35.000,- Kč včetně DPH.
Kritérium hodnocení nabídek: 100 % - cena služeb.

Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání – prostá kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku apod.,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody – potvrzení pojišťovny, prostá kopie smlouvy apod.,
- čestné prohlášení o bezdlužnosti – uchazeč nemá závazky po lhůtě splatnosti,
- ověřená kopie plné moci, pokud nebude nabídka podepsána statutárním zástupcem podle výpisu z OR.

2) Nabídka bude obsahovat cenu v Kč včetně DPH – kompletní dodávka služeb.
3) Termín plnění: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou s minimální dobou služeb 1 rok.
4) Nabídky budou doručené v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat – nabídka Výměna oken a dveří na OÚ", 

na  adresu  Obec Běleč,  391 43 Běleč 22  do  pátku  14. 10. 2011  16:00  hodin.  Nabídku  je  možno  podat 
i prostřednictvím datové schránky (IDDS: 7wjajvb).

5) Data k ocenění – program kontroly kvality pitné vody:
Vodovod Dodávka vody 

(m3/den)
Počet obyvatel Odběrové místo Roční počet vzorků

krácený úplný
Běleč >10<20 >50<100 trvalé Běleč – čp. 11 1 1

měnitelné Běleč – 1 místo 1
Bzová >10<20 >50<100 trvalé Bzová – čp. 29 1 1

měnitelné Bzová – 1 místo 1
6) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.

V Bělči dne 28. 9. 2011

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

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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