
Obec Doubek
251 01 Řičany Kraj Středočeský

vÝzv l,K poDÁNí N.lnínxy
O VEREJNOU ZAKAZKU MALEHO ROZSAHU

Zadavatel: Obec Doubek
Se sídlem: Doubek 77,251 01 Doubek
Zastoupená: Renátou Kuprovou, starostkou obce
IC: 00640255

Akce: Přestavba 2NP budovv č.p.77 na Mateřskou školu Doubek

Yýzva
k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,výzva")
dle směrnice Obce Doubek ze dne 2.1.2018 č1.7.o zadávání veřejných zakánek malého
rozsahu v souladu s §31 zákonaě.l34l2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

1.Předmět plnění
- zhotovení přestavby 2NP budovy č,p.77 Doubek 25l 0l,včetně příslušných prostor na
Mateřskou školu Doubek

2. Místo a doba plnění
- místo plnění -2NP budovy Doubek 77,25l 01 Doubek včetně příslušných prostor
- doba plnění od podpisu smlouvy do 15.7.2020

3. Hodnotící kritéria
Kritériem pro hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnotící komise
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.

4. požadavkv na prokázání kvalifikace

Základní kva lifi kační p ředpokla dy splňuj e u ch azeč :
- ktery není v likvidaci
- ktery není veden v rejstříku osob s zákazem plnění veřejných zakázek
- ktery v posledních 3 letech nenaplnilskutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu (§49 obchodního zákoníku)
- vůčijehož majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenění íízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh neby| zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,

Záklaďní kvalifi kační předpoklady prokáže u chazeč čestným proh lášením
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Obec Doubek
25l 0l Ríčanv Kraj Středočeský

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku - prostá kopie
- doklad o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - prostá kopie
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.

5. Termín odevzdání nabídek
Nabídky podávejte do 9.3,2020 do 12.00 hodin
Adresa podání nabídek:
obecní úřad Doubek
Doubek 77
251 01 Doubek

Nabídky může uchazeč doručit po celou dobu pro podání nabídky v úřední dny St od 8.00hod
do 12.00hod a od 14.00hod do l8.00hod nebo po telefonické domluvě na tel. 737100278
v domluvený den a čas.

Nabídka bude podána v obálce, která bude nauzavření opatřena razítkem uchazeče,
podpisem, adresou uchazeěe na kterou je možné zaslat rozhodnutí o výběru a zíetelné
označena nápisem

,,Přestavba 2NP č.p.77 - Mateřská škola Doubek"

Nabídky není možné podávat e|ektronicky.
otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez možné účasti uchazečů.

6. Další podmínky zadavatele
- p|atební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo
- smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo
- nabídka bude předloženav českém jazyce
- uchazeě předloží nabídku v členění dle přiložené dokumentace

Zad,ávacídokumentace bude poskytnuta nazákladépísemné žádosti uchazeče(e-mailem) ).
zadávací dokumentaci vám zašleme e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Pozn. přímo lyzvaným uchazečům zasíláme zadávací dokumentaci jako přílohu této
uýzw.

V Doubku dne 24.2.2020
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