yýzvn x pooÁNí Hnsíoxy a zADÁvAcí ooxumrnrece
KzAKózCE tvtÉHoRozsAHU Nn služsy s NÁzvEM:

leoruÁ se o vrŘr.lltou zaxAzxu zeoÁvnrtou tvttnno nrŽlM zÁxotla e , 134/2016 sb.,
o.zadáVání Veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, zadáVanou
,
v souladu se ,,směrnicí p.o zadávání veřejný ch zakálek' schvilenou zastupitélgtvem
obce Bílov dne 16,.t2.2019 s účinno§tíod 01.01,2020.
Vážení,
v souladu s uvedenou ,,směrnicí pro zadávání veřejných

zakázek'vám předkládáme výzvu k podání
nabídky a za<lávací dokumentaci k vz malého iozsahu na služby s názvem Tecňniikg'dazor
ínvestora na stavbu ,,Technická a dopravní intnstíuktuťa pro zásiavbu RD, k,ú, Bílov'',

í. zadavatel:
Název:
Sídlo:

Obec Bílov

Bílov 5, 743 01
48430749

tČo:

D]Č:

Statutární zástupce:
www adrose zadavatele:
profil zadavatele:

cz4843o749

Zdéněk Fusik, staro§ta
http§://www.bilov.czl

httD§://WWW.Vhodne-uvereineni. czlDrolil/ob§c-biloV

2. Předmět Veřeiné zakázkv:

Technický dozor invostora na stavbu ,,Teehnická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD,
k,ú,
BíloV".

3, Doba a mí§to plnění véřeinézakázkv;

zadavate] pro zpracování nabídky, rosp. pro plnění veřojné zakázky stanoví nás|edující podmínky,
Vztahující se ke lhůtě plnění:

.
.

Termín zahájeni plnění zeií 2o2O
Térmíndokonóení plnění předpokládaná doba realizaóe: ,l50 dnů

4. Místo plnění veřeiné zakázky:

Místem plněníje stavBniště v k.ú. Bílov a sídlo Zadavatele.

5. Pravidla pro hodnocení nabídek:

zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky, podlé finanóní výhodnosti, tj, néinižší
nabídková cena v Kč včetnéDPH.
Zadavat€l

6, požadavkv na prokázání kvalifikace účastníkavÝběrového řízení:

Splnění základní způsobilosti prokáže účastník,který doložíosvědčení o autorizaci,
7. lhůta pro podánl nabídkv:

Cenovou nabídku podejte do 15.00 hodin. 18.8.2020,
8. Přílohv;

Příloha č. 1: Rozpoóet stavby
Přílohač,2:Projektovádokumentace

V Bilově dne 11 8 202a

L

rt€úZla l

9aÁ
//4

t /a/€

zdeněk Fu§ik
starosta obce

vÝzvA K poDÁNí NABíDKy a zADÁvAcí ooxuurrutnce
Rz^R^ZcE tvnlÉHo RoZsAHU Nn sLužgv s

lúzvrv:

leoruÁ se o veŘelruou zAKi\zRU znoÁvnruou mtrvto neŽlru zÁKoNA č. 134/2016 sb.,
o.zadávání veřejných zakázek, Ve znění pozdějšlch předpisů, zadávanou
.
v 5ouladu se ,,směrnicí pro zadávání vořejných zakáiek'' schválenou zastupitel9tvom
obce Bílov dne 16.12.2019 § účinno§tíod 01.0l,2020,

Vážení,
v sou|adu s uvedenou ,,směrnicí pr,o zadávání veřejných

zakázek'vám předkládáme výzvu k podání
nabídky a zadávací dokumentaci kvz malého rozsahu na služby s názvem Tecňnický'dozar
investora na stavbu ,,Technická a dopravní ínfrastíuktuíapro zásiavbu RD, k,ú. Bílovji,"

1.

zadavatel:

Název:
Sídlo:

ob€c

tČo:
DlČ:
slatutární zá§tupca:
www adrese zadavatele:
profil zadavateíe:

BíIov

BíloV 5, 743 01

48430749

cz48430749

Zd€něk

Fusik, slaro§ta

httos://www.bilov.czl

httDs://WWW,Vhodne-uvereineni.9žr'DLoíil/ob6c-biloV

2. předmět vořéinézakázkvi

Tochnický dozor investofa na §tavbu ,,Technická a dopravní iníra§truktura pro zástavbu
RD, k.ú.
Bílov".

3, Doba a místo olnění veřeiné zakázkv:

zadavatel pro zpracování nabídky, resp, pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky,
Vztahující se ke lhůtě plnění:

.
.

Termín zahájeni plněni Záti 2020
Termin dokončeníplnění předpokládaná doba realizace: 150 dnů

4. Místo plnění veřeiné zakázkv:

Místem plněníje §taveniště v k.ú, Bílov a sídlo zadavatele.

5, PraVidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel zvolil základní kfitérium pro zadání Vetejné zakázky, podle finančníVýhodnosti, tj. nejnižší
nabídková cena v Kč včetnéDPH.

6, požadávkv na orokázání kvalifikaco účastníkavÝběrového řízení:

splnění základní způ§obilosti prokáže účastník,kteíý doložío§vědčení o autoťizaci,
7. lhůta §to podání nabídkv:

Cenovou nabídku podejte do 15,00 hodin. 18,B.2020.
8, Přílohv:

Příloha č, 1: Rozpočet stavby
Příloha č, 2: Projektová dokumentace

V Bilově dne 11,B.202a
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