OBEC JINDŘICHOVICE, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice

Poptávka na dodavatele prací
Obec Jindřichovice Vás poptává k podání nabídky na zakázku:
„Prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice v zimním období v obci
Jindřichovice a přilehlých osadách.“
Předmět zakázky je vymezen katastrální mapou a zákresem komunikací v zimním
období udržovaných prohrnováním sněhu. Rozsah prací, čas zahájení a ukončení prohrnování
je určen v závislosti na klimatických podmínkách, doba prohrnování je zaznamenávána do
deníku a jednou za 2 týdny schválena podpisem pověřeného zástupce obce.
Bližší informace sdělí starostka obce tel. 352 695 073.
Doba plnění:
Zadavatel předpokládá zahájení prací 1.11.2018 a dokončení 30.4.2019 s tím, že
v případě zhoršení klimatických podmínek je možnost zahájení dříve a skončení později.
Místo plnění:
Obec Jindřichovice a přilehlé osady.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Uchazeč doloží kopii dokladu o oprávnění podnikat v příslušném oboru pro zadanou
činnost a doloží pojistnou smlouvu na zajištění náhrady za škodu způsobenou třetí osobě a
vlastníkům nemovitostí.
Způsob hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti.
Požadavky na jednotný způsob zpracování:
Uchazeč předloží:
- soupis mechanizačních prostředků, které budou k prohrnování využívány
- personální zabezpečení nabízených prací
- cenovou kalkulaci na 1 hod. výkonu, náklady na přemísťování mechanizace, náklady
na držení pohotovosti
- požadované doklady na prokázání kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo „Prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice
v zimním období v obci Jindřichovice a přilehlých osadách“
Termín pro podání nabídek:
22.10.2018 do 15:00 hodin.
Místo a způsob podání nabídek:
Kancelář starostky obce Jindřichovice, Obecní úřad Jindřichovice 232 – budova
Základní školy Jindřichovice, 1. patro, nabídka musí být podána písemně v uzavřené obálce
označená na uzavření razítkem uchazeče a nápisem „dle názvu zakázky“.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, zadání zakázky
kdykoliv zrušit, změnit nebo doplnit zjednodušené zadání, odmítnout veškeré nabídky.
Martina Majdáková, v.r.
starostka
Telefon 352 695 073, fax 352 695 206, e-mail: urad@obecjindrichovice.cz

