
Obec JÍLOVIŠTĚ 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

IČ: 002 41 334 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

,,Správa, provoz, údržba a obnova systému nřejného osvětlení obce Jíloviště" 

Obec Jíloviště (dále jen zadavatel) vyhlašuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Správa,
provoz, údržba a obnova systému veřejného osvětlení v obci Jíloviště" (dále jen .,veřejná
zakázka").

Předmětem plnění je zajištění správy, provozu, údržby a obnova systému veřejného,
slavnostního a speciálního osvětlení v obci Jíloviště a aktualizace pasportu o nové údaje
instalovaného osvětlení.

Rozsah plnění je minimálně v rozsahu obchodních podmínek - smlouvy, které tvoří přílohu
zadávacích podmínek. Zadávací podmínky jsou přílohou této výzvy. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky nepřesáhne částku 550.000 - Kč bez DPH a doba plnění je od 1.1.2020 do
31.12.2023. Vzhledem k uvedenému se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a obec
Jíloviště jako veřejný zadavatel bude postupovat při zadání této veřejné zakázky podle § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,.zákon o veřejných zakázkách'").

Z tohoto dť1vodu se na Vás obracíme se žádostí o sdělení, zda máte o realizaci předmětné
veřejné zakázky zájem. V případě Vašeho zájmu si Vás dovolujeme požádat o zaslání
nabídky nejpozději do 29.7.2019 do 12 hod mailem na adresu obec@jiloviste.cz nebo
písemně na adresu obecního úřadu. Přílohou této výzvy jsou zadávací podmínky, které
obsahují veškeré požadavky a podmínky zadavatele vymezující předmět plnění smlouvy
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Bližší informace a jakékoli konzultace
ohledně veřejné zakázky je možno získat u ing. Dlouhého, email: dlouhy@jiloviste.cz, tel.:
602 236 328

Ing. Vladimír Dlou�
starosta obce Jíloviště
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Příloha I: zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu: ,,Správa, provoz, údržba
a obnova systému veřejného osvětlení obce Jíloviště"

Příloha 2: vzor čestného prohlášení - základní způsobilost

Příloha 3: vzor čestného prohlášení - ekonomická způsobilost

Příloha 4: návrh smlouvy


