Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

V Poličné, dne 14. 4. 2022

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 místní komunikace, vysprávky asfaltobetonem nad obecním
úřadem
Předmět zakázky:
Jedná se o opravu místní komunikace o ploše cca 2000 m2 a vysprávky asfaltobetonem nad
Obecním úřadem se sídlem Poličná 144, 757 01 Poličná.
Jedná se o frézování stávajícího povrhu, výšková úprava kanalizační vpustě nebo šachty,
výšková úprava do 20 cm (snížení zvýšení krytu šoupěte), odvodňovací žlab DN 300
s litinovým roštem D400 – dodávka včetně osazení do betonu C 16/20. Osazení silničním
betonovým obrubníkem, silničním nájezdovým obrubníkem ABO 2-15 N (1000/150/150),
pokládka ACO 11 tl. 50 cm_finišer. Konkrétní soupis jednotlivých položek je uveden v slepém
položkovém rozpočtu.
Předpokládaná cena:

2. 000. 000,- Kč bez DPH

Místo realizace:

Poličná

Termín realizace:

květen 2022

Termín podání nabídky:

nejpozději do 25. 4. 2022 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 místní
komunikace, vysprávky asfaltobetonem nad obecním
úřadem“ 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
Poddodavatelské schéma

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 v.r.
starosta obce

Přílohy:
Slepý položkový rozpočet

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

