Plynofikace klubovny Hodslavice č.p. 161
Obec Hodslavice
74271 Hodslavice 211
Naše zn.:
450/2011
Vyřizuje :
Josef Kudělka
Tel.:
603885604
e-mail: stavebnitechnik@centrum.cz
Datum :
2.5.2011

Věc: Výzva k podání nabídky na dodávku.
1. Identifikační údaje zadavatele :
Název :
Obec Hodslavice
Sídlo :
Hodslavice 211, PSČ 742 71
IČO:
00297917
Zastoupený :
Mgr. Pavlou Adamcovou, starostkou
2. Identifikační údaje dodávky
Název: Plynofikace klubovny Hodslavice č.p. 161
Místo dodávky : Hodslavice
3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří projekt zakázky, zpracovaný Simonou Harákovou a podmínky pro
zpracování nabídky obsažené v této výzvě.
4. Lhůta pro podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 6.6.2011 v 16.00 hodin.
Nabídka může být podána osobně nebo doručena poštou v uzavřené a zapečetěné obálce, označené
nápisem „Plynofikace klubovny Hodslavice č.p. 161- nabídka, NEOTEVÍRAT“.
Adresa pro podání nabídek je:
Obecní úřad Hodslavice
74271 Hodslavice 211
Osobně lze nabídky doručit na Obecní úřad Hodslavice po,st od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 –
16.45 hod., čt., út od 8.00 – 11. 00 hodin a od 13.00 – 14.00 hodin, pá od 8.00 – 11.00 hod.
5. Požadavky na splnění kvalifikace.
Doklad o oprávnění podnikat podle zvláštních předpisů v rozsahu, odpovídajícím předmětu zakázky.
6. Forma a obsah nabídky.
Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a musí obsahovat
- návrh smlouvy o dílo potvrzený oprávněným zástupcem dodavatele
- cenovou nabídku v Kč včetně DPH, nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné pro
úplné dokončení dodávky a uvedení zařízení do provozu.
- prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 této výzvy
7. Doba a místo plnění
Termín zahájení :
Termín ukončení :

červenec 2011
červenec 2011

8. Způsob hodnocení nabídek
Hodnoceny budou nabídky splňující podmínky bodu 6. a 8. této výzvy, vybrána bude nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
8. Další podmínky
Záruční lhůta na provedené práce musí činit min. 36 měsíců, záruka na dodávky min. 24 měsíců.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to kdykoliv, nejpozději však
do uzavření smlouvy o dílo.
Prohlídku objektu je možno domluvit telefonicky s p. Josefem Kudělkou tel. 603885604

S pozdravem
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Příloha:
- projekt zakázky

