Věc : Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu ( stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH)

Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky na realizaci akce „rekonstrukce po povodni ZŠ Štěchovice“

1. Předmět zakázky:
Kompletní realizace výzvy č.1/2013 „
Rozsah zakázky: rekonstrukce ZŠ dle přiložené dokumentace

2. Předpokládaná doba plnění: červenec – srpen 2013
3. Nabídka musí obsahovat :
-

přesný název a identifikační údaje firmy vč. oprávněných a odpovědných zástupců
(adresy, telefonické a e-mail kontakty)
doklad o profesní způsobilosti - oprávnění k podnikání na předmět této výzvy - kopie
cenovou nabídku

4. Cena a platební podmínky:
Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH bude vyčíslena samostatně a cena celkem bude uvedena včetně
DPH.
Nabídnutá cena se považuje za cenu celkovou pevnou, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní
realizaci díla.

5. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku uchazeč doručí nejpozději do 1. 7. 2013 do 16hodin . Rozhodující pro podání nabídek je datum doručení
nabídky na adresu zadavatele.

6. Prohlídka místa realizace
26.6.2013 v 10hodin v ZŠ Štěchovice
6. Adresa pro podání nabídek:
Způsob doručení nabídky:osobně nebo poštou na adresu:ÚM Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice.

7. Kriteria hodnocení : do hodnocení postoupí pouze ty nabídky, které vyhoví všem požadavkům uvedeným ve
výzvě k podání nabídky.
Hlavním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

8. Závaznost nabídky :
Nabídku po jejím předložení nelze odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které umožní zadavatel.

9. Další podmínky:
-

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit či zrušit zakázku bez uvedení důvodu a odmítnout všechny nabídky
bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu.
Náklady spojené s vypracováním nabídky nese uchazeč
Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího
řízení
Identifikační údaje vybraného uchazeče mohou být zveřejněny.

Odpovědná osoba zadavatele: Miloš Čapek, starosta městyse Štěchovice

