Zadavatel
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Akce :

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
: Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
00600792
CZ00600792
„Bourací práce – objektu stávající restaurace Kahánek“

Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá
uchazeče k předložení nabídek. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen
použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pokud se
dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok.
1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1.1 Název akce
Bourací práce – objektu stávající restaurace Kahánek
Předmětem veřejné zakázky je odstranění budovy restaurace
Kahánek, která se nachází v obci Mošnov. Stávající napojení
1.2 Stručný textový popis zakázky na vodovod, plynovod a nadzemní kabelové vedení NN bude
zrušeno. Jedná se o parcelu č. st. 168 a parc. č 148/1 v k.ú.
Mošnov.
1.3 Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu
1.4 Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce
1.5 Místo realizace akce
k.ú. Mošnov, parc. č. st. 168 a parc. č. 148/1
Předpokládaná doba zahájení plnění: do 2 měsíců od
podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 04/2018)
1.6 Předpokládané termíny plnění
Předpokládané ukončení plnění: do 2 měsíců od zahájení
doby plnění.
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Obec Mošnov
2.1 Název zadavatele
2.2 Sídlo
742 51 Mošnov 96
2.3 IČ,DIČ
00600792, CZ00600792
2.4 Osoby oprávněné jednat za
Radomil Bodzsar, starosta obce, e-mail:
zadavatele
starosta@mosnov.cz, tel. 602 730 954
2.5 Kontaktní osoba ve věci
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764,
výběrového řízení
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
3.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT
3.1 Datum, hodina
3.2 Adresa pro podání nabídky
3.3 Jiné upřesňující údaje

POSLÁNY
30.1.2018 do 13.30 hod.
Obecní úřad Mošnov, 742 51 Mošnov 96
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně
po telefonické dohodě termínu převzetí na obecním úřadě v
Mošnově.

4.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
4.1 Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení, podle vzoru, který je nedílnou
součástí zadávací dokumentace.
4.2 Profesní způsobilost
Dodavatel předloží pro splnění profesní kvalifikace výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list
příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky „ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování–prostá
kopie
4.3 Technická kvalifikace
Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace seznam min. 3 referenčních zakázek
v posledních 5-ti letech, jejichž předmětem byla demolice budov o finančním objemu min. 0,5 mil. Kč
bez DPH.
5.Základní hodnotící kritérium
Ekonomická výhodnost nabídky :
Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH, váha kritéria: 100%

6.DALŠÍ POŽADAVKY
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby stavební díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání byl plněn přímo
uchazečem.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel umožňuje variantní ocenění zakázky. K tomuto účelu jsou uchazečům k dispozici výkaz
výměr pro
-

Bourací práce pomocí mechanismů – varianta 1

-

Bourací práce postupným rozebíráním – varianta

Dodavatel může podat nabídku na jednu variantu nebo na obě varianty . Pokud chce uchazeč podat
nabídku na obě varianty, musí zachovat oddělenost nabídek,, aby nabídky byly vzájemně
porovnatelné. Technicky podá nabídku na každou variantu zvlášť. Na obálce s nabídkou bude
zřetelně vyznačeno, na kterou variantu podává nabídku!
Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom vyhotovení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy
k podání nabídky bez uvedení důvodu.
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.
V Mošnově dne 17.1.2018
Za zadavatele
Radomil Bodzsar, starosta obce

