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DATUM:

9. 7. 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
ulice ČSA – 3. etapa“.
Zadavatel:
Název: město Bezdružice
Sídlo: Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice
IČ: 00259705; DIČ: CZ00259705
Zástupce zadavatele: Mgr. Jan Soulek, starosta města,
tel. 374 630 511; fax: 374 630 522; mobil 606 891 252;
e-mail: starosta@bezdruzice.cz
www.bezdruzice.cz
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je dokončení rekonstrukce části ulice ČSA dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Petrem Hulínským v roce 2008. Z uvedené projektové dokumentace byl
v roce 2009 v celém rozsahu realizován SO : 02 KOMUNIKACE a částečně byl realizován
SO : 01 CHODNÍKY, VJEZDY. S rozsahem prací provedených v roce 2009 je možné se
seznámit přímo v místě realizace.
V rámci 3. etapy rekonstrukce ulice ČSA budou dle výše uvedené projektové dokumentace
provedeny následující práce: rekonstrukce chodníků, vybudování nových chodníků, vytvoření
přilehlých pásů zeleně, vybudování podélných parkovacích stání, vybudování vjezdů na
sousední pozemky, vybudování stanoviště pro nádoby na tříděný odpad, osazení 3 ks svislých
dopravních značek IP 11c + E.
Mimo tuto zakázku bude zadavatel realizovat v dané části ulice ČSA rekonstrukci veřejného
osvětlení. V průběhu stavby bude nezbytná koordinace prací.
Název zakázky „Rekonstrukce ulice ČSA – 3. etapa“.
Projekt je podpořen Plzeňským krajem.
CPV – kód: 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění:

Bezdružice, ulice ČSA od křižovatky s ulicemi Poštovní a Západní ke
křižovatce s ulicí Revolučních Gard.

Termín realizace:

začátek plnění – 1. srpen 2012
ukončení plnění – nejpozději 10. říjen 2012.
Ukončením díla se rozumí předání a převzetí dokončených stavebních prací.
Zahájení prací se předpokládá bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo. Podpis smlouvy
o dílo předpokládáme nejpozději 31. 7. 2012.
Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou k podání nabídek, projektovou dokumentací
vypracovanou Ing. Petrem Hulínským v roce 2008, výkazem výměr, návrhem smlouvy o dílo
a vzorem čestného prohlášení. Kompletní projektovou dokumentaci si mohou uchazeči
v případě zájmu zapůjčit po předchozí telefonické dohodě (tel. č. 606 891 252), popř. je
možné ji zaslat elektronicky na základě písemné žádosti (e-mail: starosta@bezdruzice.cz).
Dodatečné informace si mohou uchazeči vyžádat písemně, telefonicky nebo e-mailem a musí
být doručeny zadavateli nejpozději 72 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Předkládání nabídek:
Datum a hodina pro podání nabídek: 24. 7. 2012 do 10:00 hodin.
Adresa pro doručování nabídek: Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice.
Hodnocení nabídek:
Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
Zadavatel nejpozději do 27. 7. 2012 rozhodne o výběru dodavatele. Rozhodnutí o výběru
dodavatele bude zasláno všem uchazečům.
Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude podána písemně 2 x v originále. Nabídka, včetně veškerých požadovaných
dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou
zastupováním statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží
uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána
v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem statutárního příp.
pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem
„!!! SOUTĚŽ – „Rekonstrukce ulice ČSA – 3. etapa“ - NEOTEVÍRAT!!!“
Nabídka bude obsahovat doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

-

-

-

kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, které bude pověřena odborným
vedením realizace stavby, a to předložením autorizace v oboru dopravních staveb,
v souladu se zák. 360/1992 Sb.
seznam obdobných stavebních prací, které uchazeč realizoval v uplynulých 3 letech
(minimálně 4 reference).

Dále bude nabídka obsahovat doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů, které
uchazeč doloží podepsaným čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení musí být potvrzeno
podpisem statutárního zástupce uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního
orgánu.
Nabídka bude obsahovat uchazečem navržený harmonogram prací, termíny realizace prací
(zahájení – ukončení) a záruky za dílo (zadavatel požaduje, aby záruční doba na předmět
plnění celé zakázky byla minimálně 72 měsíců).
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem uchazeče
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu.
Nabídka bude obsahovat seznam subdodavatelů a rozsah jejich plnění.
Uchazeč musí předložit rozpis dodávek a všech souvisejících stavebně-montážních i ostatních
prací a rozpis cen uvedený v českých korunách. Uchazeč musí uvádět všechny položky
z celkové ceny v rozpisu materiálu a prací bez DPH. Za položky, u nichž účastník neuvedl
cenový odhad, nebude poskytnuta žádná úhrada, neboť se bude předpokládat, že takové
položky jsou zahrnuté v jiných položkách v rozpisu materiálu a prací.
Celková cena dodávky zahrnuje i veškeré související služby a práce a je vypočtena na základě
rozpisu dílčích cen jednotlivých položek nabídkového rozpočtu. Nabídková cena musí
obsahovat administraci a řízení celého projektu.
Nabídková cena uvedená ve smlouvě bude pevně stanovená jako nejvýše přípustná a nelze ji
měnit, ani v souvislosti s inflací, hodnotou směnného kursu či jinými faktory s vlivem na
měnový kurs a stabilitu měny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě změny
daňových předpisů a v případě realizace víceprací, které požaduje zadavatel. V takovém
případě se cena dohodne vždy písemně. Materiály jmenovitě uvedené v zadávací dokumentaci
nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr
obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při
zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený
kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Zadavatel si vyhrazuje možnost snížit objem zakázky bez finanční náhrady vybranému
dodavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů a nepodepsat
smlouvu o dílo s žádným z uchazečů.
Další podmínky jsou obsaženy ve smlouvě o dílo, která tvoří nedílnou součást této výzvy.
Tuto smlouvu není uchazeč oprávněn měnit. Uchazeč pouze vyplní žlutě zvýrazněná pole.
V Bezdružicích dne 9. 7. 2012

Mgr. Jan Soulek
starosta města Bezdružice
Přílohy:
Výkaz výměr
Čestné prohlášení - vzor
Smlouva o dílo – návrh
(pozn. veškeré přílohy jsou v elektronické podobě)

