Věc:

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Obec Dražice, Dražice 166, Dražice 391 31
„Oprava chodníku Dražice - západ“

Obec Dražice zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu podle §12 odst. 3 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:
1. Identifikační údaje zadavatele
Obec Dražice, Dražice 166, Dražice 391 31
IČ: 00252239
DIČ: CZ00252239
zastoupená Stanislavem Flígrem - starostou obce
Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro zadávací řízení ve věcech organizačních:
Ladislav Lev

725 790 129

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence:
Obec Dražice, Dražice 166, Dražice 391 31
2. Předmět zadávacího řízení
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je komplexní oprava chodníku – pravá strana ve
směru Písek, podélně kolem silnice I. třídy 1/19 v obci Dražice, a to od stávající dlažby poblíž čp.
82 směr Písek k odbočovací komunikaci u čp. 100. (viz přiložená situace).
Jedná se o komplexní opravu chodníků, a to zejména o: skrytí stávajícího povrchu a jeho
odvoz a uložení na určené místo event. skládku, demontáž stávajících obrub a jejich uložení na
skládku, zhutnění podloží, vyrovnání pro pokládku povrchu.
Specifikace nového povrchu:
Povrch bude proveden ze zámkové dlažby o minimální tloušťce 60 mm v úsecích sloužících
pro pěší, v úsecích vjezdů minimální tloušťky 100 mm. Zhotovitel doloží atestem odolnost proti
působení soli. Šíře chodníku dle stávající situace (tam kde je stávající podezdívka bude ukončeno
zároveň s touto). Strana ve směru silnice I. třídy bude ohraničena obrubami stojatými usazených do
betonového lože. Zde bude též provedeno ošetření spár asfaltem. Před zahájením demontáže
stávajících obrub bude řezem oddělena asfaltová komunikace 1/19. Na opačné straně může být
použito obrub (stejně jako v předcházejících etapách) uložených též do betonového lože. Délka
úseku je cca 174 m. Tuto délku si zhotovitel ověří.
Zhotovitel usadí a vyrovná stávající poklopy kanálů a krytů vodovodních šoupat s povrchem
chodníku.
Zhotovitel zajistí projednání dopravně inženýrských opatření (snížení rychlosti, omezení
provozu s příslušnými složkami státní správy). Bude osazen pruh dlažby pro nevidomé na obou
zakončení chodníku kolmo na odbočující komunikaci do Meziříčí. V prostoru přechodu pro chodce
bude proveden sjezd pro imobilní občany, s pruhem dlažby pro nevidomé v šíři 3m.
Zhotovitel zajistí provizorní přístupy do přilehlých nemovitostí.
Vybraný uchazeč se zavazuje provést „Oprava chodníku Dražice – západ“
vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost a je povinen vyvíjet činnost odborně a v zájmu a
ke spokojenosti zadavatele.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky (předmětu díla) nejnižší cenová nabídka (bez DPH).
4. Doba a místo plnění
Zahájení prací:

04/2014

Ukončení prací:

05/2014

Místo plnění :

Obec Dražice

5. Prokazování kvalifikace uchazeče
Čestným prohlášením prohlásí trestní bezúhonnost a vyloučí svou insolvenci.
6. Způsob hodnocení nabídek
Předložené nabídky budou hodnoceny podle kritéria:

„nejnižší nabídková cena“

7. Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
Nabídka musí být podána 1x v originále. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Nabídka
bude posuzována z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a musí
respektovat jejich podmínky. Přílohou je poskytnutý výkaz výměr. Tento si účastník prověří a
uvede případné rozdíly oproti skutečnosti.
Nabídka
Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH a cenu
včetně DPH zaokrouhlenou na celé koruny za celé časové období.
Návrh ceny musí být zpracován v souladu s cenovými předpisy, zejména zákonem č. 526/1990 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků. Ve smlouvě o dílo bude nabídková cena vybraného uchazeče
stanovena jako cena nejvýše přípustná. Způsob úhrady díla je bankovním převodem po převzetí
etapy díla bez závad objednatelem. Splatnost faktur je 21 dní. Záruka na dílo je 24 měsíců. Tato
začíná běžet podpisem předávacího protokolu statutárními zástupci obou smluvních stran.
Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem nebo zástupcem uchazeče, jehož oprávnění
k tomuto úkonu vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku nebo z originálu případně ověřené kopie
plné moci přiložené k nabídce.
Veškeré části (listy) nabídky spolu s přílohami budou pevným spojením tvořit jeden celek,
přelepka spojení bude opatřena razítkem s podpisem uchazeče.

8.

Lhůta k podání nabídky
Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 26.2.2014 do 17:00 hodin na OÚ Dražice.

9. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je 240 kalendářních dní.

10. Způsob a místo pro podání nabídek
Obálky s nabídkou se podávají v písemné formě (1 x originál) v uzavřených obálkách opatřených
na uzavření razítkem příp. podpisem uchazeče na adrese:
Obec Dražice, Dražice 166, Dražice 391 31
Osobně podávaná nabídka se přijímá na uvedené adrese v kanceláři v úředních hodinách.
Obálka s nabídkou bude označena:
„Oprava chodníku Dražice – západ“

Neotevírat
Dále bude na obálce uveden název a kontaktní adresa uchazeče.
Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem
uchazeče. Nabídky, které zadavatel obdrží po stanoveném termínu, budou ze zadávacího řízení
vyřazeny.
11. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami s kontrolou úplnosti, posouzení a hodnocení nabídek provede
hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.
12. Další podmínky
a)
b)

c)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávacích podmínek.
Nedodržení podmínek požadovaných ve výzvě resp. zadávací dokumentaci nebo předložení
nabídky, která nebude plně odpovídat podmínkám zadávacího řízení jsou rizikem uchazeče a
budou důvodem k vyřazení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do podpisu SoD bez uvedení
důvodu.
Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Za předložení jedné nabídky se považuje
nabídka předložená buď samotným uchazečem, nebo nabídka, v níž se účastní jako člen
sdružení firem.
Zadavatel si vyhrazuje právo na další činnosti spojené s úpravou nebo rozšířením předmětu
díla.
Uchazeči o zakázku nenáleží žádná úhrada za náklady, které vynaložil na účast v řízení.
Podané nabídky se uchazečům nevrací.
Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Varianty se nepřipouští.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.
V případě, kdy uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější,
odmítne uzavřít smlouvu o dílo ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy zadavatele
k uzavření této smlouvy, vyzve zadavatel k uzavření smlouvy o dílo uchazeče, jehož nabídka
se umístila jako druhá v pořadí. Zadavatel je oprávněn požadovat od uchazeče, který odmítne
uzavřít ve zmíněné lhůtě SoD, náhradu ve výši 5% z jeho nabídkové ceny předložené
v písemné nabídce.

13. Lhůta pro dotazy
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci (bod 2
této výzvy). Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději před uplynutím
lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou kontaktní adresu pro zasílání korespondence
zadavateli, příp. na e-mail : levladislav@seznam.cz, starosta@obecdrazice.cz
V Dražicích dne 27.1.2014

Stanislav Flígr
starosta obce

Přílohy
- orientační výkaz výměr
- situační plánek

