
ob eC Palonín
Palorrírr 1,7,789 83 Loštice
telefon: 583 445 822
e-mail: ou@palonin.cz
IC: 00303127

Yýzva k podání nabídek

zakázky ma|ého rozsahu na sluŽby

,, Zpracování technického posudku na rekonstrukci zastřešení věže
kostela v Pa|oníně''

1. Zadavate|zakázky
název: oBEc paloruír.t
síd|o: PalonÍn 17,789 83
lČ: 00303127
osobou oprávněnou jednat jménem zadavateIe ve věcech smIuvnÍch je
starostka obce Hana Ficnarová
Telefon: 722 667 154, E-mail: ou@paloni!.c2, ficnarovapalonin@seznam.cz

2. Druh a předmět p|nění zakázky
2..1 Druh veřejné zakázky'' zakázka ma|ého rozsahu na s|uŽby
2.2Název zakázky: ,,Zpracování technického posudku na rekonstrukci zastřešení věŽe koste|a
v PaIoníněn'
2'3 Předmět veřejné zakázky ,.

obec Pa|onín je v|astníkem budovy ( koste| sv. Josefa) bez Č. p. na st. parce|e č. 42, k.Ú. PaIonín,
budova je proh|ášenáMKza ku|turní památku.
Popis stávajÍcího stavu : původní krovy jsou ve Špatném stavu, poŠkozené dřevokazným hmyzem,
v některých místech jsou trámy shni|é v|ivern zaIékání a hrozí nebezpečí propadnutÍ.
Technický posudek bude obsahovat :

- posouzení a zhodnocení stávajícÍho stavu zastřeŠení
- stanovenÍ rozsahu poškození
- stanovení rozsahu oprav/výměn

Proh|ídka mÍsta plněnÍ : po předchozídohodě na te|. č. 722 667 154.

3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9"10" 2014 v 14'00 hod.

, NabÍdky podané po up|ynutí této Ihůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.
otevíráníobá|ek s nabÍdkami se uskuteční9"í0. 2014v 16,00 hod. Nabídky budou otevÍrány
v tomtéŽ pořadÍ, v jakém by|y zadavate|i doručeny. otevírání obálek s nabídkami proběhne bez
ořítomnosti uchazečů'

4. Způsob, forma a místo podávání nabídek
Uchazeč můŽe svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poŠtou nebo předat osobně na
adresu zadavate|e: obecnÍ Úřad Pa|onín 17, v89 83. NabÍdka v písemné formě musí být zadavate|i
doruČena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeČe. obá|ka rnusí být označena
názvem zakázky a poznámkou .,NEOTEVíRAT'..

5. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto:

. Ce|ková cena bez DPH

. Ce|ková cena vČetně DPH



6. obsah nabídky
obá|ka s nabídkou musíobsahovat:

a) krycí iist s identifikaČnÍmi Ůdaji dodavate|e
b) prokázánÍ sp|nění profesních kvalifikaČních předpok|adů - kopie výpisu z obchodního rejstříku

nebo oprávnění k podnikání
c) návnh smlouvy

Nabídka uchazeče bude:
- zpracována v českém jazyce, v písemné formě 1x,
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeČe.

7 ' Práva zadavatele
VŠichni uchazeči předk|ádají své nabÍdky bezp|atně. z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči
zadavate|i Žádné nároky. Nabídky jednotlivých uchazeČů nebudou vráceny, ale zadavate|em
archivovány. Zadavate| nehradí nák|ady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s ÚčastÍ na
zakázce'
Zadavate| si vyhrazuje právo:

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu,
- nevybrat Žádnou nabídku bez uvedení důvodu,
- neuzavřít sm|ouvu 59 žádným uchazečem,
- odmítnout vŠechny nabídky,
. o sm|ouvě dá|e jednat a upřesnit její konečné zněnÍ,
- reaIizovat předmět pInění zakázky jen v Části,

8. Úoaje o hodnotících kriteriích
ZákiadnÍm hodnotícím kriteriem pro zadánÍ veřejné zakázky je ''

a) ce|ková nabídková cena x00%

o výs|edku hodnocení budou všichni uchazeči, kteřÍ poda|i nabídku, písemně vyrozumněni.

V Paloníně dne 19. 9.2014 ..:-.
.f! t4 ft .l,'td

Hana Ficnarová
starostka obce PaIonín


