Výzva k podání nabídky
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
číslo účtu:
(dále jen jako „Příjemce“)

Obec Měchenice
Hlavní 4, 252 06 Měchenice
00241482
12322111/0100
Vás vyzývá

k předložení nabídky k zakázce malého rozsahu, dle ust. § 12 odst. 6 a §18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za
podmínek uvedených dále.
1.
Předmět zakázky
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení k vybudování lávky pro cyklisty přes Vltavu, která bude součástí stávajícího
železničního mostu, příjezdové komunikace na tuto lávku a na zřízení cyklostezky pro
cyklisty na silnici II/102 v úseku Měchenice-Štěchovice.
2.
Adresy pro vyzvednutí zadávací dokumentace
2.1.

Adresy pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou vyzvednout buď osobně na adrese Obecního úřadu
Měchenice:
Název zadavatele:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Poštovní směrovací číslo:
Stát:

Obec Měchenice
Hlavní
4
Měchenice
252 06
Česká Republika

případně mohou zažádat o elektronickou verzi na e-mailové adrese: mechenice@volny.cz
3.
Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Datum:

24.5.2010

Hodina: 13:00
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4.
Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky popisem:
„Cyklostezka Praha Zbraslav-Střední Povltaví“, na které musí být uvedena adresa uchazeče,
na niž je možné nabídku vrátit. Obálka bude opatřena na uzavření razítkem, případně
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou
osobou.
Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy
• v pondělí od 12:00 hodin do 19:00 hodin
• ve středu od 8:00 hodin do 16:00 hodin
• v poslední den lhůty budou nabídky přijímány od 12:00 do 13:00 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Obecní Úřad
Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice, tak aby byla do skončení lhůty po podání nabídek
doručena zadavateli.
5.
Hodnotící kritéria pro výběr návrhu
Nejnižší nabídková cena.
6.
Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
7.
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Předpokladem pro vystavení faktury je podepsaný předávací protokol, jehož součástí
bude územní rozhodnutí s potvrzením o nabytí právní moci a potvrzení o podání žádosti
o stavební povolení.
Realizované práce budou zadavatelem hrazeny uchazeči na základě faktur, které budou
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, a
bude v nich uveden název akce: „Cyklostezka Praha Zbraslav-Střední Povltaví“ a číslo
smlouvy zadavatele.
Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány zadavateli fakturou, která bude
zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla
zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a
nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato.
Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených prací a dodávek, které jsou touto
fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem
zadavatele.
Faktura bude splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
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Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8.
Zadávací dokumentace (přehledná mapa se zákresem navrhované trasy, již vyhotovené studie
a příslušná vyjádření a stanoviska, fotodokumentace, výpisy údajů z měřičů rychlosti a
intenzity dopravy na II/102) je přílohou této výzvy.
9.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

750 000.- Kč (s DPH)
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