Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
CPV:
Název veřejné zakázky:

45233142-6 (Práce na opravě silnic).
Stavební úpravy místní komunikace Bratronice – Nahošín

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce. Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)
Druh zadávacího řízení: Mimo režim ZVZ, viz § 18 odst. 3 ZVZ, příslušná ustanovení ZVZ jsou použita
podpůrně.
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Obec Bratronice
Bratronice 16, 388 01 Blatná
Františkem Zdychyncem, starostou
00476846
728 578 711
ou.bratronice@email.cz

Obec Bratronice, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace na dodavatele stavby pro veřejnou zakázku s názvem
„Stavební úpravy místní komunikace Bratronice – Nahošín“.
Výzva pro podání nabídky bude:
- zaslána nebo předána 3 zájemcům,
- uveřejněna na úřední desce zadavatele v písemné formě, případně i na elektronické úřední
desce v elektronické formě.
I.
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Název veřejné zakázky:
Stavební úpravy místní komunikace Bratronice – Nahošín
Veřejná zakázka:
Na stavební práce.
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce je oprava stávající místní komunikace
Stavební úpravy místní komunikace Bratronice – Nahošín
,která byla poškozena živelní pohromou. Řešená komunikace je v současné době vlivem četných přívalových
dešťů ve své podstatě v havarijním stavu. Původní kryt komunikace je z větší části již zcela rozebrán, ve
vozovce je značné množství vymletých kavern, výtluků, trhlin a vyjetých kolejí. Povrch této cesty je
v současné době tvořen různorodým materiálem, a podkladní vrstvy jsou narušeny.
Účelem stavebních úprav je obnovení podkladních vrstev konstrukce komunikace a provedení nového krytu
z asfaltového betonu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 ZVZ podle referenční klasifikace CPV:
45233142-6 (Práce na opravě silnic).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (s DPH): 2 262 831,- Kč (slovy dva miliony dvěstě šedesát dva
tisíce osm set třicet jedna korun českých).
Ke stavbě je zpracována projektová dokumentace stavby Jakubem Jeništou, Dis., ČKAIT 0101827,
Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic, kterou v elektronické podobě poskytne uchazeči zadavatel.
II.
Zadávací dokumentace a podmínky poskytnutí
Zadávací dokumentaci zadavatel zašle nebo předá 3 osloveným zájemcům jako součást této výzvy.
Případným dalším dodavatelům zadavatel zašle nebo předá zadávací dokumentaci do 2 dnů ode dne
doručení písemné žádosti dodavatele, která musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději do 5 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
III.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 dnů ode dne doručení
písemné žádosti zájemce, která musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Kontaktní osobou pro poskytnutí dodatečných informací je starosta obce. Prohlídka místa
plnění je možná po dohodě se starostou obce v průběhu lhůty pro podání nabídek.

IV.

Lhůta pro podání nabídek
1) Počátek běhu lhůty pro podání nabídek
Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj.
dne 18.05.2010
2) Konec běhu lhůty pro podání nabídek
Datum: 02.06.2010 do 15:00 hodin.

V.
Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále v uzavřené neprůhledné obálce, která musí
být opatřena názvem veřejné zakázky a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na
uzavření razítky uchazeče. Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71
odst. 6 ZVZ, že jeho nabídka byla případně podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý uchazeč
může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídek nejsou přípustné. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí
být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro
podání nabídek osobně v pracovní dny na adresu podání nabídky. Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím
držitele poštovní licence, musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek ve stanovené
lhůtě.
VI.

Otevírání obálek s nabídkami
1) Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: 02.06.2010 v 16:00 hodin
Místem otevírání obálek s nabídkami je sídlo zadavatele.

VII.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
1) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele doklady
uvedenými v § 53 odst. 2) ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele doklady uvedenými
v § 54 ZVZ.
2) Zadavatel dále požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
doklady dle § 55 odst. 1) písm. a) ZVZ, tj. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky
pro tento druh pojištění ve výši alespoň 1 milion Kč.
3) Zadavatel dále požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doklady dle § 56
ZVZ, tj. seznamem obdobných prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky s minimální úrovní
alespoň 3 obdobných zakázek v rozsahu každé z nich ve výši minimálně 2 mil. Kč včetně DPH, dále
předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle Českých technických norem řady ČSN
EN ISO 9000. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobněji specifikovány v textové
části zadávací dokumentace.

VIII.
Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. 1) písm. b) ZVZ nejnižší
nabídková cena. Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny bez DPH.
IX.

X.

Zadávací lhůta
1) Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 ZVZ stanovuje délku zadávací lhůty 90 dnů. Zadávací lhůta
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž
zadavatel může v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3
ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení.
2) Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovení § 84 ZVZ.
Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace (v elektronické podobě).
V Bratronicích dne 17.05.2010.

....................................................
František Zdychynec
starosta obce
(razítko)

