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Výnta k podání nabídek

veřejné zakázky ma|ého rozsahu na restaurátorské práce

,,oprava kříže''
1' Zadavate| zakázky
název: oBEc pluoNíN
sídlo: Palonín 17' 789 83
tČ: 00303127
osobou oprávněnou jednat jménem zadavate|e ve věcech sm|uvních je
starostka obce Hana Fícnarová
Telefon: 722667 154, E-mail: ou@palonin.cz, ficnarovapalonin@se

2. Druh a předmět p|nění zakázky
2.1 Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na restaurátorské práce
2'2 Název zakázky:,,oprava kílže,,
2.3 Předmět veřejné zakázky :

obec Palonín je v|astníkem kříŽe na poz' parc. ě. 368117 v b|ízkosti rychlostní komunikace R35'
Předmětem této zakázky je oprava kříŽe vč. jeho převozu do obce Palonín.
Pro zpracování nabídky je nutná prohlídka kříŽe na místě samém.

3. Lhúta p|nění veřeiné zakázky' záruka
Vítězná nabídka by by|a podk|adem pro Žádost o dotací v r' 2015, v případě získání dotace by by|

termín plnění jaro . léto 2015.
Záruka na dokončené dílo je stanovena v dé|ce trvání min. 60 měsíců.

4. PlatebnÍ podmÍnky, moŽnost zvýšení ceny dí|a
Sp|atnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli'

5' LhŮta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.|1.2014 v í4'00 hod.
Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.

, otevÍráníobálek s nabÍdkami se uskuteěn!27.11.2014 v {5,00 hod. Nabídky budou otevírány
v tomtéŽ pořadí, v jakém by|y zadavate|i doručeny. otevírání obá|ek s nabídkami proběhne bez
přítomnosti uchazečů'

6. 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|onía 17 , 789 83. Nabídka v písemné formě musí být zadavateli
doruěena v uzavřené obá|ce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. obá|ka musí být označena
názvem zakázky a poznámkou .'NEOTEVíRAT''

7. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZKa uvedena takto:

. Ce|ková cena prací bez DPH
r Celková cena prací včetně DPH

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškeých nákladů, rizik,
zisku apod., spojených s plněním ce|ého rozsahu zakázky na ce|ou dobu a rozsah plnění zakázky,



8. obsah nabídky
Obá|ka s nabídkou musí obsahovat:

a) krycí list s identifikačními údajidodavate|e
b) prokázání sp|nění profesních kvalifikalních předpok|adů - kopie výpisu z obchodního rejstříku

nebo oprávnění k podnikání
c) seznam referenčních restaurátorských prací za poslední 3 roky
d) po|oŽkový rozpočet
e) návrh sm|ouvy o dí|o

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

3. Práva zadavate|e
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezp|atně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči
zadavateli Žádně nároky. Nabídky jednot|ivých uchazečŮ nebudou vráceny, a|e zadavatelem
archivovány. Zadavate| nehradí náklady uchazečů spojené se zpracovaním nabÍdky a s účastí na
zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo:

. zrušit zakázku bez uvedenídůvodu'
- nevybratŽádnou nabídku bez uvedení důvodu,
- neuzavřít smlouvu se Žádným uchazečem,. odmítnout vŠechny nabídky,. o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,. realizovat předmět p|nění zakázky jen v části.

4. Úa4e o hodnotících kriteriích
Zák|adnÍm hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je :

a) celková nabídková cena 1A0o/o

o výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku, písemně vyrozumně11'
!

V Paloníně dne 15.10.2aM !a- .. :'ŤI(flil.,rý,73
Hana Ficnarová

' starostka obce Palonín -w-3-č oN\


