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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  odbahnění  požární  nádrže  v  Bělči,  konkrétně  odstranění  předpokládaných  500  m3

sedimentu na ploše cca 1260 m2  ze dna nádrže a jeho naložení a odvoz do vzdálenosti 2 km na pozemky obce.
Součástí prací bude uvedení břehů požární nádrže do původního stavu včetně případné opravy zábradlí.

Předpokládaná cena služeb: 85.000,- Kč včetně DPH.
Kritérium hodnocení nabídek: 100 % - cena služeb

Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody,
- čestné prohlášení o bezdlužnosti – uchazeč nemá závazky po lhůtě splatnosti.

2) Nabídka bude obsahovat cenu služeb v Kč včetně DPH, která bude zahrnovat všechny ostatní náklady a
poplatky. Cena bude kalkulována na objem sedimentu 500 m3. Pokud by se skutečný objem sedimentu lišil
od předpokladu o více než 5%, bude cena upravena podle nabídkové ceny přepočtené na 1 m3.

3) Termín  plnění:  od  1.  9.  2011  do  25.  9.  2011,  předání  a  fakturace  do  30.  9.  2011.  Smluvní  pokuta  za
nedodržení termínů bude 100% nabídkové ceny.

4) Nabídky budou doručené v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat – nabídka Odbahnění nádrže", na adresu
Obec Běleč, 391 43 Běleč 22 do pátku 29. 7. 2011 12:00 hodin.

5) Nádrž je umístěna na pozemcích parcelní číslo KN 1284/37, 1284/38 a 1284/39 v katastrálním území Běleč u
Mladé Vožice – nádrž se nachází na veřejném prostranství a je možné si ji kdykoliv prohlédnout

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

V Bělči dne 30. 6. 2011

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

Zveřejněno na úřední desce dne 30. 6. 2011.

Sejmuto z úřední desky dne   .   . 2011.
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