Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

č. j.

V Poličné, dne 21.4.2020

Výzva k podání cenové nabídky
Identifikace zadavatele:
Název:
Obec Poličná
Zastoupený: Vladimírem Místeckým, starostou
Sídlo:
Poličná 144, 757 01
IČ:
01265741
Tel.:
724 205 382
Název zakázky:

Oprava elektroinstalace učeben a společných prostor na Základní a
Mateřské škole Poličná

Předmět zakázky:
Z důvodu nevyhovujícího stavu vnitřní elektroinstalace Základní školy Poličná SO 01- Stará
budova bude v rámci tohoto projektu provedena rekonstrukce elektroinstalace učeben,
kabinetů, společných prostor, hlavních a podružných rozvaděčů, bude provedena výměna
stávajícího osvětlení za nová LED svítidla a současně budou instalovány nové rozvody
napájecích vedení podružných rozvaděčů a zásuvkových okruhů 230 a 400V. Elektroinstalace
SO 01-Stará budova byla uvedena do provozu již v roce 1950. Podrobný popis, stav,
požadovaný rozpis prací a materiálu a technická specifikace jsou nedílnou součástí této
výzvy. V přiložených dokumentech jsou uvedeny všechny potřebné informace.
Předpokládaná cena:

cca 1.600.000,- Kč bez DPH.

Místo realizace:

budova Základní školy Poličná, obec Poličná

Termín zahájení výstavby:

od 1.7.2020

Termín dokončení výstavby: do 31.8.2020
Termín podání nabídky:

nejpozději do 13. 5. 2020 do 12.00 hod. (rozhodující je datum
doručení nabídky nikoli datum odeslání, resp. datum
poštovního razítka)

Místo podání nabídek:

Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01 (podatelna)

Způsob podání nabídky:

Nabídky předkládejte písemně v listinné podobě v českém
jazyce v uzavřené obálce označené názvem: „Oprava
elektroinstalace učeben a společných prostor na Základní a
Mateřské škole Poličná“, slovem „Neotvírejte“ a
identifikačními údaji o uchazeči. Každý uchazeč je oprávněn
podat pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští variantní
řešení.

Kritérium pro výběr:

100 % nejnižší nabídnutá cena v Kč bez DPH

Obsah nabídky:

Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
Poddodavatelské schéma
Cenová nabídka

Další informace:

V případě zájmu předkladatele nabídky, umožní zadavatel
obhlídku místa samého. Uvedené lze dojednat na telefonním
čísle starosty obce Poličná, pana Vladimíra Místeckého, tel:
724 205 382.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadavatel na základě obecné zákonné výjimky
(§ 18 odst. 5) nezadává tuto zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení
či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit bez udání důvodů do uzavření smlouvy.

Vladimír Místecký
starosta obce

Přílohy:
Slepý rozpočet projektu
Technická zpráva
Půdorysy 1. A 2. NP
Rozvaděče
Rozvodnice
Hlavní rozvody
Seznam spotřebičů
Protokol o určení prostředí

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3223749389/0800
ID DS: rbyper7
www.policna.cz

IČ: 01265741
tel.+420 702 088 409
obec@policna.cz

