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Výzva
k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce 
__________________________________________________________________________________________


Název zadavatele: TJ Sokol, Hořiněves čp.116, 503 06 Hořiněves


Vás tímto vyzývá k podání nabídky na provedení stavebních prací veřejné zakázky
Fasáda sokolovna Hořiněves
financované  z Programu rozvoje venkova (OSA IV. 1.2, MAS Hradecký venkov)
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Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:   TJ Sokol, Hořiněves č.p.116,503 06 Hořiněves
Adresa: Hořiněves č.p.116,503 06 Hořiněves  IČ: 45979430

Statutární zástupce: Otakar Rejfek
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku : Jana Kuthanová
Tel.: + 420 495 426 160 E-mail: kuthanova@horineves.cz


Informace o druhu a předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou stavební práce : Stávající nefunkční fasáda bude opravena. Povrchová úprava bude provedena akrylátovou stěrkou. Nefunkční lepenková hydroizolace balkonu bude vyměněna stěrkovou hydroizolací. Bude provedena výměna klempířských prvků balkonu, výměna dlažby balkonu a opraven sokl. 


Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:


Zadávací dokumentace je dodána jako příloha této Výzvy k podání nabídky a není zpoplatněna.
Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně na adresu zadavatele a musí být doručeny zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


Místo konání jednání, datum, hodina:

Datum a hodina pro předložení nabídek 18.8.2010 do 12 hodin. Nabídky je možné zasílat na adresu zadavatele poštou či předat osobně na adrese Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp.73 (8-12 13-15 hod.), v uzavřené obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.



Požadavek na poskytnutí jistoty:

Jistota nebude/zadavatelem požadována.


Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů:


Požadováno bude:
•	splnění základních kvalifikačních předpokladů ( čestné prohlášení dle vzoru)
•	splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů k datu podání nabídky nebo jiné adekvátní evidence, doklad o oprávnění k podnikání)
Kritérium pro zadání zakázky:
Nejnižší nabídková cena.
Podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.
Doplňkový požadavek ve vztahu k PRV:

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



V Hořiněvsi dne 3.8.2010


	…………………………………		
  podpis a razítko








