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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„UDRŽOVACÍ PRÁCE NA MÍSTNÍCH VYBRANÝCH KOMUNIKACÍCH“
V ULICI U PARKU A ODBOČKA Z JIRÁSKOVY ULICE
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen zákon) s elektronickým podáním nabídek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
1. VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC ČÍŽKOVICE
se sídlem:
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
002 63 486
zastoupený
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
tel., fax:
416 715 135; 416 715 140
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
2. OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
3. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY:
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a
účastníky, resp. následně dodavateli zadávacího řízení, bude probíhat elektronicky, primárně
prostřednictvím profilu zadavatele
4. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„UDRŽOVACÍ PRÁCE NA MÍSTNÍCH VYBRANÝCH KOMUNIKACÍCH“
4. 1. DRUH ZAKÁZKY:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona s el. podání nabídek
4. 2. PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v CZK bez DPH: 1 650 000,00 Kč bez DPH objem zakázky pro typ řízení byl stanoven na základě zpracované
dokumentace a položkového rozpočtu stavby
4. 3. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
4. 4. UVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadávací dokumentace jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované, předávané
nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím
„Profilu zadavatele“ https://www.tenderarena.cz/profily/ObecCizkovice
5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Obec Čížkovice, okres Litoměřice Stavební pozemky se nachází v zastavěném území a jejich seznam včetně
vlastníků je uveden v PD
Předpokládaný termín zahájení stavby (dle klimatických podmínek): IV/2020
Doba dokončení a předání stavby: 30.9 2020
6. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Předmětem této veřejné zakázky jsou udržovací práce na vybraných plochách místních komunikací, bude
provedena výměna stávající konstrukce a osazení nových obrubníků, úprava zemní pláně, vymezení
betonovými obrubami a rozčleněním na parkoviště a komunikaci.
Rozsah prací je vymezen Projektovou dokumentací a položkovým výkaz výměr / viz přílohy ZD/
!!!!! UPOZORNĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:
Veřejná zakázka se týká pouze uvedených komunikací: ulice U PARKU a odbočka z JIRÁSKOVY ULICE
Projektová dokumentace, která je součástí ZD, je kompletní a zahrnuje obnovu i dalších ulic.
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7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:
Lhůta pro podání nabídek: 31.3 2020 v 9:00 hodin
Nabídka bude přijata pouze v elektronické podobě na uvedený Profil zadavatele
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (zjednodušeně):
1) základní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) čestného prohlášení
2) profesní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku
b) dokladu o oprávnění k podnikání – živnostenský list
3) technická kvalifikace prokazuje předložením
a) seznamu obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let, každá v hodnotě min. 500 000,00 Kč
4) Ekonomická způsobilost
a) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku
5) požadavky zadavatele
a) délka záruční doby za dokončené dílo minimálně 60 měsíců
b) pojištění odpovědnosti dodavatele min. do výše objemu veřejné zakázky – ČP
c) seznam všech zamýšlených poddodavatelů
d) ČP dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Ekonomická výhodnost nabídky
1.
Nabídková cena v Kč bez DPH
váha 100%
9.1 ZPŮSOB HODNOCENÍ DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:
Pro hodnocení nabídek použije údaje o nabídkové ceně uvedené v návrhu smlouvy o dío
viz Zadávací dokumentace
10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
viz Zadávací dokumentace
11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu (příloha ZD)
viz Zadávací dokumentace
12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídky elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti poskytne zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele
14. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
viz samostatná příloha ZD – vzor smlouvy
15. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ:
Účastník v nabídce doloží seznam všech poddodavatelů včetně specifikace té části zakázky, kterou bude
poddodavatelem zajišťovat; poddodavatelské schéma bude nedílnou přílohou smlouvy o dílo
16. OSTATNÍ INFORMACE:
Zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního předání a
převzetí dokončeného díla
17. PŘÍLOHY:
Zadávací dokumentace včetně příloh:
Projektová dokumentace
Výkaz Výměr
Vzorový Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení
Vzor smlouvy – obchodní podmínky
V Ústí nad Labem 16.3 2020
Těšíme se na Vaši účast a připadnou spolupráci.
Dekujeme předem za podání nabídky.
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