OBEC DŘETOVICE
VÝZVA
K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚR DODAVATELE PŘÍPRAVNÝCH
PRACÍ PRO OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI
DŘETOVICE „vnitřní okruh“:
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):
Název zadavatele: Obec Dřetovice
IČ zadavatele: 00234338
Sídlo zadavatele: Dřetovice č. p. 2, 273 42, Stehelčeves
Statutární zástupce: Vladimír Raška, starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Vladimír Raška - starosta obce, Renata Dobrá – místostarostka
obce.
Telefon: 602 326 298, 728 247 570.
E-mail: info@obecdretovice.cz
Zadavatel vypisuje tuto výzvu v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2015 z 18. 2. 2015 „O
zadávání zakázek malého rozsahu“.
2) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Očištění původního povrchu po obou stranách komunikace, vyčištění vodotečí
(kamenů od nánosů bahna a plevelu) po obou stranách komunikace, vyrovnání
povrchu betonem nebo asfaltem (příprava pro pokládku asfaltového pásu finišerem).
Komunikace se rozkládá na parcelních číslech v katastru obce Dřetovice: 100/71,
100/73, 100/72, 665/2, 100/47, 100/45, 668/2 a to dle zákresu, která je přílohou této
výzvy.
Úsek určený k opravě je dlouhý cca 600 metrů, v šířce 4 metry, tj. cca 2400 m2.
Veškeré informace k výše uvedené výzvě bude podávat:
Vladimír Raška, starosta obce Dřetovice, mob. 602 326 298 a
Renata Dobrá, místostarostka obce Dřetovice, mob. 728 247 570.
3) MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Místem plnění veřejné zakázky je obec Dřetovice – viz seznam parcel v bodu č.2) této
výzvy.
4) OBSAH NABÍDKY:
1) Cenová nabídka s cenou bez DPH a včetně DPH, platební podmínky.
2) Prokázání technické, personální, ekonomické a finanční způsobilosti k řešení
zadání. Jako doklad ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč
v nabídce smlouvu či pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3) Reference činnosti v těchto službách (nepovinný údaj).
5) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:
Hodnocení bude v souladu s vnitřní směrnice obce „O zadávání veřejných zakázek“ č.
1/2015 z 18. 2. 2015 – příloha č. 1 této výzvy.

6) PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se podávají v zalepené obálce označené nápisem „Dodavatel přípravných prací
na opravu místní komunikace „vnitřní okruh“ poštou nebo osobně na adrese zadavatele,
viz bod 1) této výzvy. Přihlášky musí být uchazečem poštou zaslány tak, aby v určeném
termínu podání nabídek dle bodu 7) této výzvy byly k dispozici na obecním úřadě ve
Dřetovicích. Doporučené zásilky budou vyzvednuty na doručovací poště ve Stehelčevsi,
PSČ: 273 42, v den podání nabídek dle bodu 7) této výzvy v 15.00 hodin. Na později
doručené nabídky nebude brán zřetel.
7) VYHODNOCOVÁNÍ NABÍDEK:
Termín podání nabídek: 23. 9. 2015 v 15.00 hodin.
O výběru dodavatele rozhodne zastupitelstvo obce Dřetovice na jednání zastupitelstva obce
dne 23.9.2015 od 18.00 hodin. Jednání je veřejné.
Účinnost smlouvy o dílo: od 28. 9. 2015.
8) VÝHRADY ZADAVATELE:
1) K nabídkám dodaným mimo stanovený termín nebo neúplným nebude přihlíženo.
2) Zadavatel má právo nevybrat žádnou z nabídek nebo soutěž zrušit jako celek.
3) Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení a nebude vracet doklady z nabídek uchazečů výběrového řízení.

V Dřetovicích dne 14.9.2015
Vladimír Raška
Starosta obce

