VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel : Obec Tetčice
Sídlo:
664 17 Tetčice, Palackého 177
IČ:
44947917
Akce :
„Gastro vybavení MŠ Tetčice“
Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: “ Gastro vybavení MŠ Tetčice“
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1.1 Název akce
Gastro vybavení MŠ Tetčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávky vybavení kuchyně .
Bude dodáno takové zařízení, které splňuje veškeré hygienické
1.2 Stručný textový popis
a energetické požadavky na uvedený provoz. Předmět veřejné
zakázky
zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci,
která je součástí zadávací dokumentace.
1.3 Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu
1.4 Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka na dodávky
1.5 Místo realizace akce
Budova mateřské školy v obci Tetčice, Tyršova ul. č.p. 304
1.6 Předpokládané termíny
Předpokládaná doba dodávky: červenec 2016.
plnění
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
2.1 Název zadavatele
Obec Tetčice
2.2 Sídlo
664 17 Tetčice, Palackého 177
2.3 IČ/DIČ
44947917
Jan Šon, starosta obce, tel. 724 186 307, e-mail:
2.4 Osoby oprávněné jednat za
starosta@tetcice.cz
zadavatele
2.5 Kontaktní osoba ve věci
Mgr. Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764,
výběrového řízení
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
3.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT

3.1 Datum, hodina
3.2 Adresa pro podání nabídky
3.3 Jiné upřesňující údaje

POSLÁNY
1.6.2016 do 9. 00 hod.
Obecní úřad Tetčice, 664 17 Tetčice, Palackého 177
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně na
podatelně obecního úřadu: Tetčice, ul.Palackého 177

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
4.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení o splnění základ.
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a)-l) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 odst. 1 písm. a) a b)
ZVZ kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list
příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
5. Základní hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
6. DALŠÍ POŽADAVKY

Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Uchazeče je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom vyhotovení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy
k podání nabídky bez uvedení důvodu.
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.
V Tetčicích dne 16.5.2016

Za zadavatele
Jan Šon, starosta obce

