VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPlnĚnÍ KVALIFIKACE

v itngíoxovÉuŘízsttí

Výběr zhotovitele stavby - veřejné zakázky malého rozsahu, podle § 14 odst. 3
z, ě, 134l2OL6 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon"),
,,Oprava hřbitovní zdi na pozemku p, č. 87
v Polici nad Metuji"

1.

Identifikacezadavatél€
Město Police nad Metují

naZeV:

adresa:

IČ:
statutá rní orgán:

tel.:
e-mail:

2,

Masarykovo náměstí 98. Police nad Metují, PSČ 549 54
oo272949
Mgr. Jiří Škop,místostarosta
+42o 49I 509 999, +42o 49L 509 996
meu(dmeu-police.cz, xhambalkova@meu-oolice.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o opravu obvodové hřbitovní zdi. konkrétně její západní části u vstupu do
hřbitova. Části této obvodové zdi, a to mezi hřbitovem a klášterní zahradou, mezi
hřbitovem a veřejným prostranstvím na sídlištia mezi hřbitovem a Hvězdeckou ulicí již
byly V minulosti opraveny.
V rámci plánované opravy bude provedeno otlučenínesourodé omítky v pravé části od
vstupu do hřbitova, výměna cihelného zdiva, vyspárování zdiva, oprava pilířŮ, doplnění
krycích kamenných desek, oprava a nátěr omítky v levé části od vstupu do hřbitova a
doplnění pískovcových koulí na pilířích. Zed' je nutné z obou stran očistit, doplnit
chybějící části a řádně vyspárovat maltou.

3.

Doba plnění veřejné zakázky

4,

Zahájení doby plnění:
Ukončenídoby plnění:

nejpozději do
nejpozději do

t, 5. 2ot7

ls. 9,

2íJ17

Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč mŮže podat pouze jednu nabídku, a to ve lhŮtě pro podání nabídek, Nabídka
musí být předložena v písemné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky a nápisem .,NEoTEVÍMT Do DATA oTEVÍRÁNÍ oBÁLEK s NABÍDKAMI" a na
obálce musí být dále uvedena adresa, na nížje možnézaslat vyrozumění o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhŮty pro podání nabídek,

Nabídky se přijímajív sídle zadavatele na adrese: Masarykovo náměstí 98, Police nad
Metují, PSČ 54g 54, a to do konce lhŮty pro podání nabídek. v pracovní dny v době od
07:30 do 14:00 hod., poslední den do 10:00 hod.
Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla,
data a času jejich doručení,

č, ),IýUpa12017l1s.03 Ze Clne ?0, 3. 7017

5.

Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění veřejné zakázky je v kraji KráIovéhradeckém, v obci Police nad Metují,
místníčásti Police nad Metují na pozemku par, č,87 v katastrálním územíPolice nad
MetujÍ.

6. Předpok|ádaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 330 000,- Kč bez DPH.

7, Požadavkv zadavatele na kvalifikaci
zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačníchpředpok|adů uchazeče. uchazeč je
povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhŮtě pro podání nabídek.

Uchazeč prokáže základní

a

profesní kvalifikačnípředpoklady doložením dokladů

v rozsahu zadávací dokumentace.

8. Hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek podaných v rámci této VZ je:
r' nejnižšínabídková cena (bez DPH)
váha kritéria: 100o/o
zadavatel bude o výsledcích této veřejné zakázky informovat uchazeče prostřednictvím
e-mailu.
9. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
r' zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy,
r' dále jednat o konečnéznění smlouvy o dílo v částech, které nebyly předmětem
soutěže uchazečŮ, a které nejsou hlavními náležitostmi smlouvy,
r' zadavatel můžeměnit nebo doplňovat text výzvy nejpozději 3 dny před skončením
lhŮty pro podání nabídek

Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu
nákladŮ spojených s účastív zadávacím řízení.

Tento dokument obsahuje přílohy, které budou na požádání zaslány mailem.
Kontaktní Údaje: xha m ba lkova@meu- police.cz.

V Polici nad Metují dne 20. března 2077
Seznam příloh:
č. I * Zadávací dokumentace
{ ó.2 - Kryci list nabídky
r' č. 3 *Yzor éestnéhoprohlášení
č. 4 - Závazné stanovisko Městského uřadu v

/

/

r'
r'

č.5 *Rozpočet
č. 6 - Katastrální situaoe

Mg . Jiří Škop

město

lice nad Metují

