
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškených
nák|adů, rizik, zisku apod., spojených s p|něním ce|ého rozsahu zakázky na celou dobu a
rozsah p|nění zakázky.

7. Platební a fakturační podmínky
Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací' Zadavate| připouští i fakturaci
formou dílčích faktur v dohodnutých intervalech do ce|kové výše 90% ceny dí|a na zák|adě
skutečně provedených prací v sou|adu s cenovou nabídkou. Konečná faktura bude zadava-
te|em prop|acena po odstraněnívad a nedodě|ků z předávacího protoko|u.

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

a) krycí |ist s identifikačními údaji dodavatele (viz' pří|oha),
b) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů - kopie výpisu z obchodního

rejstříku nebo oprávnění k podnikání
c) návrh sm|ouvy o dílo
d) oceněný výkaz výměr

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

9. Práva zadavate|e
Všichni uchazeči předk|ádají své nabÍdky bezp|atně, z předánÍ nabídky nevznikají uchazeči
vůči zadavate|i Žádné nároky.
Nabídky jednot|ivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány.
Zadavate| nehradí nák|ady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s Účastí na
zakázce.
Zadavate| si vyhrazuje právo:

- zrušit zakázku bez uvedenídůvodu,
- nevybrat Žádnou nabídku bez uvedení důvodu,. neuzavřít smlouvu se Žádným uchazečem,
- odmítnout všechny nabídky,. o sm|ouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,
- rea|izovat předmět plnění zakázky jen v části.

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je:
10. Udaje o hodnotících kriteriích

a) ce|ková nabídková cena
b) termín realizace

V Pa|oníně dne 9.6.2014

90o/o

10o/o

o výs|edku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří poda|i nabídku, písemně vyrozuměni.

-;- ,1
-rTU ao.r-ra

Hana Ficnarová
starostka obce Palonín

PříIoha : zadáv ací d oku mentace



Pa}onín I7'7E9 83 Loštice

(lfiac PaQoaín telefon:583445822
e-mail: ou@palonin.cz
IČ:00303127

Yýzva k podání nabídek

zakázky malého rozsahu na stavební práce

,,oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palonín''

1. Zadavate| zakázky
název: oBEc pAt-oníru
sídlo: Palonín 17 ,789 83
lČ: 00303127
osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je
starostka obce Hana Ficnarová
Telefon: 722-6671U, E-mail: ou@palonin.cz

2. Druh a předmět pÍněnÍ akáz|<y
2.1 Druh veřejné zakázky: zákázka ma|ého rozsahu na stavební práce

2.2Název zakázky.,,oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palonín''

2.3 Předmětem p|nění zakázky jsou opravy v rozsahu dlezadávací dokumentace

Proh|ídka místa plnění : iedná se o veřeině přístupné místo.

3. Doba plnění zakázky
Zhotovite| předá formou předávacího protokolu ukončené dí|o neipozděii do íí.8.2014'

4. Lhůte pro podání nabídek
Lhůta pro podánÍ nabÍdek končí dne 16'6.20t4v t5:00 }tod.
Nabídky podané po up|ynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se'

,otevírání obá|ek s nabídkami se uskuteční í6.6.20í4 v í6:00 hod. Nabídky budou otevírány
v tomtéŽ pořadÍ, v jakém byý zad;avate]i doručeny. otevÍrání obá|ek s nabídkami proběhne
bez přítomnosti uchazečů.

5. Způsob, forma a místo podávání nabídek
Uchazeč můŽe svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat
osobně na adresu zadavatele: obecní úřad Pa|onín 17, 789 83. Nabídka v písemné formě
musí být zadavateli doručena v uzavřené obá|ce opatřené na uzavření razítkem uchazeče'
obálka musí být označena názvem zakázky a poznámkou..NEOTEVíRAT,,.

6. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto:
. o Celková cena prací bez DPH

. Celková cena prací včetně DPH


