
Výzva k podání nabídek
Na realizaci zakázky „Oprava střešní krytiny a klempířských prvků víceúčelové budovy

 Doudleby č.p. 6“
Zadavatel:  Obec Doudleby 
Zastoupená :  Františkem Rytířem - starostou
Identifikační údaje zadavatele :
Adresa :  Obec    Doudleby  č.6    370 07 Č. Budějovice
IČ: 00 244 813
DIČ: CZ 00 244 813
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice  
Číslo účtu: 7426231/0100
Telefon: 387988957; 724190939
Administrace zakázky : 
nabídky zasílejte na adresu :   Obecní úřad     Doudleby  č.6    370 07 Č. Budějovice
Kontaktní osoba -  Zdeněk  Šmíd ;  František  Rytíř

1. Předmět zakázky:
Tato zakázka je dle §7 odst.3 zákona veřejnou zakázkou na stavební práce . Podle výše předpokládané 
hodnoty  (0,5 mil. Kč) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky :
„Oprava střešní krytiny a klempířských prvků víceúčelové budovy  Doudleby č.p. 6“
Rozsah zakázky  je  uveden v příloze  č.1 výzvy

2. Informace o zakázce
Veškeré informace o  požadovaném rozsahu prací jsou  v příloze .  Před  podáním nabídky je potřeba 
provést  vlastní změření  střechy ,úžlabí ,okapů. Prohlídku objektu prosím  předem  dojednejte  s kontaktní 
osobou.
Požadovaný termín realizace  stavby :   zahájení   červenec  2013     dokončení  30.9.2013

3. Podání nabídky:
Nabídky se podávají v písemné podobě   nebo doporučenou poštou  v uzavřené obálce  označené názvem 
zakázky: 
„Oprava střešní krytiny a klempířských prvků víceúčelové budovy  Doudleby č.p. 6“ – Nabídka do 
zadávacího řízení
opatřené na uzavření razítkem uchazeče na adresu: Obecní úřad Doudleby, Doudleby  6,   370 07 České 
Budějovice.

4. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídku doručte na adresu zadavatele  do      24.6. 2013         16,00 hod
Otevírání nabídek se uskuteční dne              24.6.2013     od 19,00 hod 
Otevírání nabídek se uskuteční v zasedací místnosti  Obecního úřadu  a bude veřejné. Každý  ze zájemců 
může za sebe poslat jednoho zástupce.
Zadávací lhůta
V zadávací lhůtě  provede zadavatelem ustavená komise posouzení a hodnocení nabídek ,zadavatel 
rozhodne o přidělení zakázky (pokud neuplatní právo na zrušení soutěže nebo odmítnutí všech nabídek) a 
oznámí písemně všem uchazečům, kteří nebyli ze soutěže vyřazeni ,svoje rozhodnutí o přidělení zakázky. 
Součástí rozhodnutí bude i uvedení pořadí nabídek ostatních uchazečů a výše jejich nabídkové ceny.
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5. Kvalifikace dodavatelů
A, Kvalifikaci splní  dodavatel ,který prokáže  : Základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst.1 zákona  č 
137/2006
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených  v §53 odst.1  Zákona v bodech  a) až k) dodavatel 
prokáže předložením čestného prohlášení
B, Profesní kvalifikační předpoklady  podle bodů a),b) a d) §54 odst.1 Zákona předloží dodavatel v prosté 
kopii
C, technické kvalifikační předpoklady  dle §56 odst.3 Zákona  prokáže poskytnutím následujících údajů
1, seznam stavebních prací provedených dodavatelem  za poslední tři roky na obdobných stavbách 
.Zadavatel požaduje  minimálně tři referenční stavby  v hodnotě minimálně 0,6 milionu.
2,Osvědčení objednatelů  prokazující řádné plnění staveb

6. Další požadavky  zadavatele
Součástí nabídky bude podepsaná  smlouva o dílo
Uchazeč ve výkazu výměr doloží přesný typ a označení výrobce .

7. Další náležitosti nabídky
Uchazeč  v nabídce uvede ,které části zakázky zadá subdodavatelům. Uchazeč  předloží identifikační údaje 
příslušných subdodavatelů a předpokládaný podíl jejich plnění.

8. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky  je  ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil tato dílčí  hodnotící kritéria včetně jejich váhy vyjádřené v procentech:
Nabídková cena  90% Lhůta plnění v kalendářních dnech 10%

9. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta této zakázky končí dnem   30.6.   2013
Doudleby dne  29.5.2013 F.Rytíř             Z.Šmíd
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