Obec Chválenice
Chválenice 21, 332 05 Chválenice, okres Plzeň-město

Výzva více zájemcům k podání nabídky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není dle §18, odst. 5 zadávána podle
zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel:
Obec Chválenice
Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Zastoupení: Ing. Pavel Kvídera – starosta obce
tel.: 377 992 121, e-mail: starosta@chvalenice.cz
IČ: 00256714, DIČ: CZ00256714

Předmět zakázky: „Chválenice, oprava povrchu chodníku při hlavní komunikaci I/20“
Předmětem zakázky je oprava povrchu chodníku při hlavní komunikaci I/20 (dále jen
chodník), v rozsahu jež je definován dokumentací pro provedení stavby zpracovanou paní
Irenou Naarovou v červnu roku 2016. Zakázka nepodléhá stavebnímu povolení a ani ohlášení
stavby dle vyjádření MMP Odboru stavebně správního pod č.j. MMP/159426/16.
Zadávací dokumentace:
Je tvořena touto výzvou spolu s přílohami a je k dispozici pro potřeby dalších případných
uchazečů na adrese zadavatele.
K vydání zadávací dokumentace zašle uchazeč na uvedenou adresu žádost – postačuje
v digitální podobě.

Předpokládaná hodnota zakázky: 0,420 mil. Kč bez DPH

Zahájení prací: - předpoklad zadavatele:
Dokončení prací – předpoklad zadavatele

září 2016
říjen 2016

Uchazeči ve svých nabídkách navrhnou lhůty výstavby ve dnech, kterou oni pokládají
za potřebnou pro realizaci celého předmětu plnění.
Místo plnění:

Obec Chválenice

Místo a čas pro odevzdání nabídky:
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
„Chválenice, oprava povrchu chodníku při hlavní komunikaci I/20“ a nápisem
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Obec Chválenice
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„neotvírat – soutěž“ a adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem
uchazeče.
Lhůta pro podání nabídek:
Datum:
15.08.2016 Hodina: 11:00
Adresa pro podání nabídek:
Obecní úřad Obce Chválenice,
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Ing. Pavel Kvídera, starosta obce, 727 972 576, či
Ing. Jiří Šustr, místostarosta obce, 603 299 760
chvalenice@obecni-urad.net

V termínu od 10.08.2016 do 15.08.2016 v pracovních dnech a v čase od 7:30 do 14hod je
možné nabídky doručovat na adresu Obecního úřadu Obce Chválenice. Před tímto termínem
lze nabídky osobně podat v budově České pošty ve Chválenicích, č.p. 24, a to v pracovní dny
v čase od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 – kontaktní osobou je paní Renata Kuchynková.
Termín otevírání obálek:
Místo otevírání obálek:

Datum:
15.08.2016 Hodina: 18:00
Obecní úřad Obce Chválenice,
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kvídera, starosta obce, 727 972 576, či
Ing. Jiří Šustr, místostarosta obce, 603 299 760
chvalenice@obecni-urad.net

Obálky s nabídkami budou hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem otevřeny bez
přítomnosti uchazečů.
Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Kvalifikaci potřebnou pro plnění předmětu zakázky prokáže uchazeč:
o Prostou kopii výpisu u OR nebo
o Prostou kopií živnostenského listu na provádění staveb, jejich změn a odstraňování –
tj. oprávněním k podnikání
Obsah nabídky:
o Identifikace uchazeče
o Kvalifikační předpoklady
o Oceněný soupis prací
o Podepsaný Návrh Smlouvy o dílo oprávněnou osobou
o 3 referenční zakázky obdobného charakteru a rozsahu
o Harmonogram stavebních prací
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Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne podání nabídky do 31.10.2016

Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:
Vybraný uchazeč bude provádět stavební práce z pozemku chodníků. Dle stanoviska Policie
ČR je nepřípustné jakékoliv dopravní omezení. Lze v místě stavby osadit dopravní značky
„Vodící deska Z5b“ apod. Případné více/méně práce budou řešeny dodatkem ke Smlouvě o
dílo. Veškeré případné vícepráce musí být Zadavatelem písemně odsouhlaseny.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh např. tak, že
budou listy svázány provlečenou šňůrkou, která bude zajištěna přelepkou s podpisem
uchazeče. Nabídku lze zajistit i jiným obdobným způsobem. Nabídka nebude obsahovat volné
listy, přepisy a opravy, které by mohly zadavatele přivést v omyl.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Uchazeč ocení předložený položkový rozpočet, variantní nabídky nejsou přípustné. Taktéž je
nepřípustná jakákoliv úprava předloženého položkového rozpočtu.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke kompletnímu splnění
zakázky. Uchazeč odpovídá za její úplnost při ocenění celé zakázky v rozsahu předané
projektové dokumentace a soupisu prací. Nabídková cena bude definována jako cena za celou
zakázku v cenové úrovni platné v době předpokládané realizace.

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou uhrazeny na základě
předávacího protokolu po dokončení stavby. U konečné faktury bude doloženo
o soupis provedených prací a dodávek,
o atesty a certifikáty k použitým materiálům
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
Splatnost daňového dokladu je min. 21 dnů.

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy v průběhu
lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit bez udání důvodu,
případně měnit její rozsah. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Uchazeči
nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
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Požadavek zadavatele:
V případě, že nemůžete z kapacitních důvodů nebo jiných důvodů podat nabídku, oznamte
tuto skutečnost neprodleně zadavateli.
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Kvídera
Pavel Pavel
Datum:
Kvídera 2016.07.20
14:03:47 +02'00'

Ve Chválenicích 20.7.2016

Ing. Pavel Kvídera
starosta Obce Chválenice

Přílohy:
o Projektová dokumentace vč. soupisu prací
o Vzor SoD
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