Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

V Poličné, dne 06. 10. 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:

Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Hřiště

Předmět zakázky:
Připravovaná stavba v západní části obce Poličná, u fotbalového hřiště, je situována na
rovinném terénu na parcelách číslo 100/1, 100/4, 100/14, st. 464 a st. 1017, vše v
katastrálním území Poličná. Dokončená stavba bude sloužit k odvodu splaškových odpadních
vod z dané oblasti. Jedná se o stavbu prodloužení kanalizačního sběrače „S“ z PP DN 250
SN10 v celkové délce 219,70 m, na kterém budou osazeny betonové prefabrikované revizní
šachtice O 1000 mm. Potrubí bude uloženo do otevřené výkopové rýhy šířky 1,1 m se
svislými stěnami, paženými příložným pažením. Nové PP potrubí bude uloženo do pískového
lože popř. prosívky. Kanalizační řád musí být realizován nejpozději do 20. 3. 2021 z důvodu
počátečních zemědělských prací. Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován
v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy.
Předpokládaná cena:

1. 500 000,- Kč bez DPH

Místo realizace:

Poličná

Termín realizace:

01. 11. 2020 – 20. 3. 2021

Termín podání nabídky:

nejpozději do 16. 10. do 11.00 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: „Prodloužení
splaškové kanalizace Poličná – Hřiště“ a identifikačními údaji o

uchazeči. Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu
nabídku, zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Kritérium pro výběr:

Nejnižší nabídnutá cena v Kč bez DPH

Obsah nabídky:

Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
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.

v. r.
Vladimír Místecký
starosta obce

Přílohy:
1. Technická zpráva
2. Slepý rozpočet projektu
3. Koordinační situace – nákres
4. Návrh Smlouvy o dílo
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