PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce

ŠANOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Zadavatel :
Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 p. Hrabětice

1. PREAMBULE
Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání
nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce ( dále
jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6 000 000,- Kč bez DPH.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení
zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon).
Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o
podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze
přiměřeně.
Obec Šanov, Hlavní 65, Šanov, 671 68 p. Hrabětice
vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení stavby

„ŠANOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE“
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů na zhotovení veřejné
zakázky malého rozsahu.
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Zadávací dokumentace

a)

Zadávací podklady poskytnuté uchazečům zahrnují:
 tuto soutěžní výzvu k podání nabídky na zhotovení zakázky
 výkaz výměr
 projektová dokumentace
b)
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazeči nehradí. Veškeré
náklady, které uchazeči vzniknou při vypracování nabídky, nese uchazeč.
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Předmět nabídky

Rozsah stavby:
A) 20 TI nad vesnicí



komunikace – obousměrná, šíře 5,5 m
délka komunikace – 264,33 m

B) Cesta pro pěší - TRASA "C"
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komunikace pro pěší – šíře 2 m
délka komunikace – 320 m

Doba a místo plnění zakázky, záruka o dílo

1. Předpokládané termíny realizace zakázky:
 předpokládané zahájení prací:
9/2015
 předpokládané dokončení prací:
12/2015
2. Po předání staveniště zahájí dodavatel stavbu nejpozději do 5 dnů.
3. Stavba bude realizována v k.ú. Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo.
4. Zadavatel požaduje minimální dobu záruky o dílo v délce 36 měsíců od data dokončení
stavby, kratší doba bude posuzována jako nesplnění podmínek zadání.

4

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč:
1.

doložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90
dní, je-li v něm uchazeč zapsán dle zvláštních předpisů.

2.

doložením kopie oprávnění k podnikání na činnosti, které jsou předmětem veřejné
zakázky.

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikačních předpokladů starší než tři měsíce.
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Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Nabídková cena
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1)
2)
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váha 100%

Způsob stanovení nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná, platná do 31.12.2015.
Celkovou cenu uvede uchazeč v členění dle krycího listu (viz. přiložený formulář)

Požadavky na formu zpracování platné nabídky

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném
než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a
nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z
Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí
být součástí nabídky. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl.
Nabídku předloží uchazeči v tomto členění:
 Krycí list nabídky (viz. přiložený formulář)
 Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle bodu 4. této výzvy
 Návrh smlouvy o dílo
 Položkový rozpočet
Nabídky, u kterých bude při otevírání obálek zjištěno, že neobsahují výše uvedené údaje
nebudou uznány za platné a budou z dalšího posuzování a hodnocení vyloučeny.
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Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčně po odsouhlasení provedených prací se splatností dílčích
faktur min. 30 dnů.
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Způsob, termín a místo podání nabídek

Písemně zpracované nabídky v jednom vyhotovení, budou přijímány ve lhůtě do

7.8.2015 do 12.00 hod
na adrese: Obecní úřad Šanov, Hlavní 65, Šanov, 671 68 p. Hrabětice, v uzavřené obálce
označené nápisem: „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ – ŠANOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE “ a
opatřené na uzavření razítkem uchazeče.
Kontaktní osoba:
Petr Škarek - starosta, tel.: 515 229 939,
email: info@sanov.cz

10 Doplňující podmínky výběrového řízení
1. Organizovaná prohlídka místa stavby se nepředpokládá. Individuální prohlídka staveniště
je možná, místo je veřejně přístupné.
2. Stavba bude realizována v souladu s ČSN, platnými právními předpisy a předepsanými
technologickými postupy.
3. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou
mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit případné změny a dodatky navržené
zhotovitelem.
5. Uchazeči jsou povinni ohlásit zadavateli změny, které případně nastaly v průběhu
výběrového řízení a které by mohly mít vliv na správnost údajů požadovaných zadavatelem.
6. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků nevznikne automaticky smluvní
vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo.
7. Všem uchazečům bude zasláno oznámení o výsledku výběrového řízení.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zhotovitele z uchazečů přihlášených do
soutěže nebo soutěž zrušit, popřípadě změnit podmínky v soutěžní lhůtě a tuto změnu ohlásit
všem uchazečům doporučeným dopisem.
9. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vzniklých mu se zpracováním nabídky a to ani při
zrušení výzvy zadavatelem.

V Šanově, dne 24.7.2015
Za zadavatele:

…………………………..
Petr Škarek
starosta obce Šanov
Přílohy výzvy:
- krycí list nabídky
- výkaz výměr
- projektová dokumentace

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
ŠANOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

………………………………………

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

……………………………………...

Právní forma

……………………………………..

Identifikační číslo

………………………………………

Daňové identifikační číslo

..…………………………………….

Nabídková cena bez DPH

……………………………………….

DPH 21%

……………………………………….

Nabídková cena vč. DPH

……………………………………….

V ……………………., dne ……………

…………………………
Razítko a podpis uchazeče

