Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, okr. Litoměřice

Poptávkové řízení
Výzva k podání cenové nabídky
Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veřejný zadavatel:
Obec Čížkovice
Sídlo:
Obecní úřad Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
263 486
Zastoupený:
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
Výše uvedený zadavatel tímto vyzývá uchazeče k předložení cenové nabídky na realizaci:
Dodávka a montáž vybraných lamp veřejného osvětlení v obci Čížkovice
Financování
- veřejné zdroje – rozpočet obce
Předpokládaný objem zakázky
- max. do 500 000 bez DPH
Rozsah prací
- Zjištění stávajícího stavu
- Odpojení kabelových rozvodů
- Demontáž stávajících stožárů VO (práce s MP16 + HR 50 nebo HR 430)
- Montáž stožárů UZM 8-133/108/89/Z Zn 8m nebo S-M5 Zn 5m (betonování)
- Montáž výzbroje stožárů, výložníků UZB1-1000 nebo výložníku ZRP + svítidel Led
BRP 102 Malaga Philips
- Zapojení rozvodů (stávající kabelové rozvody zůstávají, dojde k jejich prodloužení
kab. spojkami uvnitř každého ze stožárů VO)
- Odpojení, demontáž a zpětná montáž obecního rozhlasu
- Přezkoušení
- Úklid prostor, odvoz a recyklace materiálů,
- Předání,
- Přeprava techniky,
- Vypracování revizní zprávy.
Materiál elektro na 1 ks stožáru VO
- 1 ks Svítidlo LED 55 MALAGA Philips BRP102
- 1 ks výložník UZB 1-1000/Z (na 8m stožár) nebo výložník ZRP (na 5m stožár)
- 1 ks stožár UZM 8-133/108/89 Z Zn/ 8m nebo S-M5 Zn 5 m
- 1 ks svorkovnice stožárová SR 481/16
- Páska zemnící FEZn 30,4 + připojovací svorka
- Kabel CYSY 3C, 1,5
- Beton, písek, pomocný montovací materiál
Celkový počet stožárů 8m - UZM 8-133/108/89/Z Zn
- 16 ks - Ulice Benešova – 11ks, ulice Jiráskova 3 ks, ulice Na Svobodě 2 ks
Celkový počet stožárů 5m - S-M5 Zn
- 3 ks – za panelákem v ulici Jiráskova
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Celkový počet svítidel LED 55 MALAGA Philips BRP102
- 19 ks
Termín plnění zakázky
- do konce října 2019
Místo plnění
- obec Čížkovice - ulice Jiráskova, Benešova, Na Svobodě
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
- účastník předloží doklady prokazující jeho kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky
malého rozsahu a výpis z obchodního rejstříku. Oba dokumenty nesmí být ke dni
podání starší 90 dnů.
Lhůta pro podání nabídky
- do 25.7.2019
Forma podání nabídky
- nabídka bude podána písemně na adresu zadavatele, elektronicky na e-mail zadavatele
formou cenové nabídky
Hodnocení nabídek
- nejnižší nabídková cena
Případnou prohlídku lokality zajistí po telefonické domluvě zadavatel – bližší informace
poskytne Pavel Grunt, samostatný referent útvaru správy obce, tel.č. 724 155 367.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění výzvy do konce lhůty pro
podání nabídek, výzvu zrušit, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výzvě.
V případě, že se nemůžete z kapacitních nebo jiných důvodů poptávkového řízení zúčastnit,
oznamte tuto skutečnost zadavateli.
V Čížkovicích dne: 19.07. 2019

Mgr. Andrea Skružná
Místostarostka obce
Tel.:774 747 536
Skruzna.oucizkovice@seznam.cz
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