Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava chodníku v obci Vstiš“

Zadávací podmínky

I.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Obec Vstiš
Sídlo: Vstiš 107, 334 41 Dobřany
IČO: 00257435,
DIČ: CZ00257435
zastoupená: Mgr. Miloslavou Beštovou, starostkou obce
Kontaktní osoba zadavatele:
Jiří Duchek
místostarosta
tel.: 724 343 179
e-mail: duchek60@seznam.cz
II.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu.
Veřejná zakázka není v souladu s ustanovením §18 odst.5 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných
zakázkách), zadána podle zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel je však povinen
dodržet zásady uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách.
Předmět veřejné zakázky: stavební práce.
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava stávajícího chodníku šířky 1,5 m v délce cca
150m, která zahrnuje:
-

Odstranění stávající betonové dlažby 50/50/5
Odstranění betonových obrubníků v v délce cca 150m
Vykopávka hornina 3
Přehutnění základové spáry

-

Dodávka chodníkových obrubníků
Osazení chodníkových obrubníků do betonu min C 12/15
Podklad z kameniva ŠD 0/63 tl. 100 mm po zhutnění
Podklad z kameniva 8/16 tl. 50 mm po zhutnění
Podklad z kameniva 4/8 tl. 30 mm po zhutnění
Dodávka zámkové dlažby tl.60 mm, přírodní šedá typ Ičko
Kladení zámkové dlažby tl 60 mm včetně zapískování a hutnění
Odvoz betonové suti na skládku
Odvoz výkopku na skládku
Skládkové beton
Skládkové zemina

Uchazeč bude při provádění stavby respektovat ČSN 736131 z 1.2. 2010.

III.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je doporučena zadavatelem po předchozí domluvě s kontaktní osobou
zadavatele.

IV.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději do 16. 11. 2017 do 15.00 hodin.
Nabídky musí být veřejnému zadavateli doručeny v listinné podobě na adresu:
Obecní úřad Vstiš
Vstiš 107
334 41 Dobřany
Nabídky lze doručovat poštou nebo osobně v úředních hodinách (viz. www.vstis.cz)
Při osobním předání nabídky doporučujeme předchozí telefonickou domluvu se sekretářkou p.
Košanovou tel. – 605 331 395.

V.

Termín a místo otvírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20. 11. 2017 v 18.00 hodin na OÚ Vstiš bez
přítomnosti zástupců uchazečů.

VI.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeči přeloží spolu s nabídkou kopii živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku.

VII.

Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

VIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat
veškeré náklady na plnění celé veřejné zakázky, jak je popsána v zadávacích podmínkách,
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a
cena včetně DPH.
Uchazeč doloží do nabídky oceněný výkaz výměr, který zpracuje na podkladě kap. II..
Všechny položky uchazeč ocení včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených
s plněním veřejné zakázky.
Jestliže uchazeč ocení včetně prohlídky místa stavby usoudí, že je nutné doplnit výkaz výměr
o položky neuvedené v kap. II, pak tyto položky uvede samostatně a jejich ocenění nebude
zahrnovat do ceny díla.

IX.

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom vyhotovení.
Uchazeč předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS
Office nebo kompatibilním, případně ve formátu *.pdf (skeny dokumentů), oceněný výkaz
výměr pak ve formátu .xls.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, s vloženým CD, označené slovem
„NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky, na obálce musí být také uvedeny identifikační
údaje uchazeče (název, sídlo, IČO).

X.

Místo a termín plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v majetku obce.
Předpokládaný termín zahájení plnění – předání staveniště v 3.- 4. měsíci 2018.
Termín ukončení plnění – zadavatel předpokládá předání a převzetí díla bez vad do 15. května
2018.

XI.

Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (výše
celkové nabídkové ceny bez DPH).

XII.

Vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli, a to i bez uvedení důvodu,
nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny rozsahu díla.

XIII. Přílohy výzvy
Situační mapka

Ve Vstiši 1. 11. 2017

Mgr. Miloslava Beštová, starostka obce

