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Název veřejné zakázky Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013

Číslo zakázky OB/VZ/2015/002

Zadavatel, sídlo, IČ, DIČ Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506

Zastoupený, telefon, email Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Oznámení  o veřejné zakázce malého rozsahu -  výzva k podání  nabídek na stavební  práce dle  zákona pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu při dodržení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dále jen zákon).

Výzva uchazečům k předložení nabídky na stavební práce

k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  na  stavební  práce,  zadávané  podle  §  6,  §  12  odst.  3  a  §  18  odst.  5  zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět veřejné zakázky:
Stavební práce spojené s akcí „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“
v     rozsahu  dle  předložené  projektové  dokumentace  a  výkazu  výměr.  Předmětem projektové  dokumentace  je
obnova stávajícího silničního mostu na místní komunikaci. Obnova mostu zahrnuje: snesení stávajícího mostu
včetně vybourání opěr a výstavbu nového železobetonového mostu.

2. Místo plnění zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je p.p.č. 1657/5, 1711, 1657/2, 442/2, k.ú. Běleč u Mladé Vožice.

3. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 
Zahájení díla: 1. října 2015
Dokončení díla: 30. května 2016

4. Vyzvednutí zadávací dokumentace:
Na základě žádosti zájemce bude zadávací dokumentace předána osobně na Obecním úřadě v Bělči v elektronické (cd)
podobě či odeslána do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o její poskytnutí.
Zadávací dokumentace byla zveřejněna na internetových stránkách obce: http://www.obecbelec.cz/zakazky/.

5. Lhůta k podání zpracované nabídky:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 17. září 2015 do 12:00 hodin. Za okamžik doručení nabídky je
považováno převzetí nabídky uvedenou podatelnou zadavatele.

6. Otevírání obálek:
Termín otevírání obálek je stanoven na 17. září 2015 od 19:30 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Bělči.

V Bělči dne 31. srpna 2015

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

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

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


