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Výzva k předložení cenové nabídky
souladu s ustanovením § 27 písmena b} zákona č. 1UI2O16 Sb,, o veřejných zakázkách,
ve znénípozdějšíchpředpisů, v zájmu uzavřít příslušnou Smlouvu o dílo a dosáhnout jejího řádného
splnění, Vás vyz.ýváme jako možného dodavatele k podání cenové nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu :

V

,,Dětské hřiště Kunějovice"

Podle rnýše uvedeného zákonného ustanovení vylžil zadavatel svého práva, a tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu (VZMR) nezadává podle zákona o veřejných zakázkách a postupuje dle Metodiky
zadávání veřejných zakázek MMR ČR, dle platného právního stavu.

1.7adavatel:

Název obce: Obec Kunějovice
Sídlo obce: Obecní úřad - čp. 28, 330 35 Kunějovice
lČ:
00573086
DlČ:
CZ00573086

starosta:
Tel.:
Email:

ililoslav Novák

6a4564742
kunejovice@post.cz
Kontaktní osoba, tel.: Helena Ludvíková, tel.: 604 56/-742
(dále jen ,,obec")

2.

Píedmétzakázky:

Předmětem zakázky je nabídka ceny za provedení díla na realizaci akce
hřiště Kunějovice".
"Dětské
Specifikace díla: viz. příloha
3. Požadavky. hodnotícíkritérium:

V

nabídce,

v

podobě podle bodu 5,

je

třeba předložit návrh ceny

Jediným hodnotícímkritériem je nejnižšípodaná cena uchazeče.

4. Termín a místo plnění:
Dílo bude zhotoveno
Místem plnění

do:

je:

za

provedení díla.

30.11.2017

Obec Kunějovice, pozemek p. č- il1l2, U1l11, il1l14,84113, st. í20,
k. ú. Kunějovice

5. Podoba nabídky:

Nabídka musí mít podobu oceněni dodávky a montáže vypsaných navžených sestav
dle přílohy. Variantní řešení není přípustné,uchazeč ocení předepsané typy prvků a sestav.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkovéceny:
Cena bude zpracnvána v Kč včetně DPH, s tím,žekryje veškeré náklady dodavatele.

Nabídkovou cenu

a

prvků

lze překročit pouze v případě, dojdeJi v průběhu plnění veřejné zakázky

ke změně sazeb DPH.

Nabídková cena bude uvedena ve formuláfi příIohy výzw v tomto členění:

a}

b)
c}

celková cena díla v Kč bez DPH,
vyčísleníDPH 21Vo,
celková cena díla včetně DPH 21%.

7, Lhúta pro podání nabídky:
Nabídku je možnépodat ve lhůtě do 07. 08.2g17 {pondělí) do 12 hodin, osobně nebo poštou
na adresu: Obec Kunějovice, Obecní úřad, čp. 28, 330 35 Kunějovice.
8. Prohlídka místa v,ýstavby dětského hřiště

Před podáním nabídky je možnése seznámit se stavem a podmínkami místa pro uýstavbu dětského
hfiště. Součinnost k prohlídce místa qýstavby dětského hřiště zajistí zadavatel na žádost dodavatele.
Pozemky budoucího dětského hřiště jsou volně přístupné.

Způsob podání nabídky:
Nabídku lze podat do skončenílhůty uvedené v bodě 7. v písemnéťormě, v zalepené obálce,
s oceněním prací dle rozpočtu. Na obálce se vlznačínápis.Dětské hňště - neofuírať.
9.

{0. Rozhodn{tí zadavatele
Zadavatel vybere nabídku splňujícípodmínky vÝ^ly, tj. ocenění dodávky pouze vyp§aných prvků
a sestav s nejnlžšícenou k realizaci. Oceněná specifikace díla bude přílohou uzavřené Smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem. Před podpisem smlouvy uchazeč předIoží certifikáty na uvedené typy
prvků a sestav.

V Kunějovicích 12.

07 . 2017

OBEC K{"jr\rĚJsvICE
!(unějovice 28

330 tó Lišťany
iÓ: 00373CEE. Tel,; 377 g27 ů7ó

