V Březině, dne 23. listopadu 2015

DEMOLICE OBECNÍHO ÚŘADU BŘEZINA
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s
ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona a postupem stanoveným v Příkazu
ministra č. 14/2012 a směrnicí obce Březina č. 1/2015 - zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Zadavatel
Obec Březina
se sídlem Březina 24, 679 05
IČO : 00280020
Veřejná zakázka
Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na kompletní demolici obecního úřadu v obci Březina
dle vypracované projektové dokumentace včetně nakládky, vytřídění odpadů a odvozu na
určené skládky či recyklaci odpadů. K nacenění je možné využít tabulkový rozpočet, který je
součástí projektu, který je přiložen k výzvě.
Podrobné zadání
Dostupné na https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/demolice-obecniho-uradu-brezina
Doba plnění
Předpokládá se zahájení během měsíce března 2016, předpokládaná doba demolice je jeden
měsíc od zahájení prací. Práce se nesmí zásadně zdržovat z důvodu zahájení stavebních prací
na průtahu obcí jiného investora. Uchazeč ve své nabídce navrhne termín zahájení a ukončení
prací. Zadavatel upozorňuje, že celková doba plnění ve dnech bude součástí hodnocení.
Místo plnění
Obec Březina, budova obecního úřadu, číslo popisné 24.
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Hodnocení zakázky
Zadavatel bude hodnotit nabídky podle celkové ekonomické výhodnosti, do které počítá
zejména tyto aspekty.



Celková cena za demolici
Termín dokončení prací

90%
10%

Předložení nabídek
Nabídky předložte formou zapečetěné obálky, která bude obsahovat vaši cenovou nabídku
(možno volnou formou či využití našeho položkového rozpočtu), základní identifikační údaje,
smlouvu o dílo a reference vaší společnosti. Obálku je možné zaslat poštou na adresu: Obecní
úřad Březina, Březina 24, 679 05 nebo doručit na podatelnu obecního úřadu Březina.
Termín předložení nabídek
Nabídky musí být doručeny na obecní úřad Březina (tj. ne odeslány, ale doručeny) nejpozději
do středy 9. prosince 2015, 18:00 hod.

Mgr. Martin Habáň
starosta obce Březina

Vyvěšeno na úřední desce: 23. listopadu 2015
Svěšeno z úřední desky: 9. prosinec 2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. listopadu 2015
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