Obec Malá Morava
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Věc: Výzva k podání nabídky
Veřejný zadavatel, obec Malá Morava si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na akci „Oprava střechy budovy č.p.
103 na Malé Moravě. S ohledem na předpokládaný rozsah dodávky (do 2 mil.Kč) jde o veřejnou zakázku malého
rozsahu a výběrové řízení proběhne transparentním způsobem, formou porovnání nabídek.
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Tel:
e-mail:

Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2
Územní samosprávný celek
starostou obce Antonínem Marinovem
00302970
CZ00302970
724186911
obec@obecmalamorava.cz

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava krovu na budově č.p. 103
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
Termín podání nabídky:
Místo podání nabídky:

do 1.9.2014 do 14:30
adresa zadavatele (viz výše)

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu zadavatele (viz výše).
Obálku s nabídkou označte nápisem „Výběrové řízení oprava střechy budovy č.p. 103 na Malé Moravě - neotvírat“.
OBSAH NABÍDKY:





Nabídka na provedení stavby (specifikace v příloze č.1.)
Celková kalkulace bez a včetně DPH v členění podle přiloženého slepého rozpočtu
Zajištění reklamačních oprav a reakce na vzniklé problémy
Záruční doba



Čestné prohlášení zájemce, že jeho nabídková cena je konečná, obsahuje všechny práce a
materiály, které jsou k provedení zakázky dle zadání potřebné a že navrhované řešení vyhoví
požadavkům zadavatele.
Prohlášení zájemce, že akceptuje činnost externího technického dozoru při provádění předmětu zakázky



ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základní hodnotící kritéria:

Ekonomická výhodnost nabídky (poměr cena funkčnost)
Způsob splnění požadavků na opravu
Nepřípustnost vícenákladů
Výběr nejvhodnější nabídky: Rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči bude zasláno do 10 pracovních
dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce o vítězi výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky kdykoliv zrušit, před podpisem objednávky.
Antonín Marinov
starosta obce
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