Obec Višňová
Višňová č.p. 153, Višňová, IČ 00243507
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
dle §6, §12 odst.3 a §18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
zákon)

1. Identifikační údaje o zadavateli:
Název: Obec Višňová
Sídlo: Višňová č.p. 153, 262 61 Višňová
Zastoupený: starostou ing. Jiřím Nekolným
IČ: 00243507
Telefon: 602227249
e- mail: visnova@centrum.cz
2. Předmět zakázky:
Název: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „u hřiště“
Místo plnění: Višňová
3. Vymezení předmětu zakázka:
Předmětem zakázky je provedení stavby inženýrských sítí ( kanalizace , vodovod) a komunikace
pro RD v lokalitě „u hřiště“.
Projekt zpracovala projekční kancelář
a) vodovod a kanalizace
Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II
b) komunikace
AB PROJEKT, Ing. Miloslav Blažej, Mariánská 126, Příbram II
Přesný rozsah předmětu soutěže je specifikován v zadávací dokumentaci – grafická , textová část
projektu a ve výkazu výměr.
4. Obsah zadávací dokumentace:
a) text výzvy k podání nabídky
b) krycí list nabídky
c) projektová dokumentace uvedená v bodě 3 této výzvy
d) soupis prací s výkazem výměr
5. Údaje o poskytnutí zadávací dokumentace:
a) Místo poskytnutí zadávací dokumentace:
Je součástí výzvy k podání nabídky , případně je možno si zadávací dokumentaci v el. podobě
vyžádat na adrese zadavatele
b) Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
- dokumentace je poskytnuta bezplatně
6. Údaje pro podání nabídek:
a) Termín podání nabídek: 19.6.2012 do 12:00 hod
b) Adresa pro podání nabídek:
Na adrese zadavatele.

Poznámka: Nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání
nabídek poštou se za moment předání považuje převzetí zásilky adresátem.
7. Otevírání obálek s nabídkami:
a) Termín otevírání obálek: 19.6.2012 od 18:00 hod.
b) Místo: adresa zadavatele
Uchazeči, jejichž nabídky byly podány v požadované lhůtě, mají právo se otevírání obálek
zúčastnit.
8. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem
uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případně podpisu nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací
dokument s ověřenými podpisy.
Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 této výzvy.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo..
Nabídka musí obsahovat položkový rozpočet, který zpracuje uchazeč použitím slepého výkazu výměr
ze zadávací dokumentace. Jednotlivé položky budou specifikovány, zejména pokud se týká použitých
materiálů a výrobků.
9. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena na rozsah díla dle zadávací dokumentace jako cena pevná a
maximální uvedená v členění bez DPH, DPH (%) a včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr, výpisu materiálů obsažených
v zadávací dokumentaci s jejich přesnou specifikací. Nabídková cena musí obsahovat ve všech částech
předmětu díla veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po
dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky a odvoz přebytečného materiálu,
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby,
veškeré revize či zkoušky, geodetické zaměření stavby a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná.
Cena musí obsahovat i přiměřený zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň
do konce stavby. Oceněný výkaz výměr bude součástí předložené nabídky. Výše nabídkové ceny musí
být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů. Nabídkovou cenu je možné překročit také tehdy, jestliže
by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky v případech požadovaných víceprací příp.
méněprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel
nepřipouští.
10. Poskytnutí jistoty:
- zadavatel jistotu nepožaduje
11. Prohlídka místa plnění - staveniště:
Termín: po tel. dohodě se starostou ing. Nekolným tel.č. 602227249
12. Elektronické podání nabídky: nepřipouští se.
13. Požadavky na zabezpečení nabídky:
.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče,
obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT, SOUTĚŽ – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu
rodinných domků v lokalitě „u hřiště“

14. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění předložením dokladů v tomto rozsahu:
- výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) ne starší než 90 dnů, kopie
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský list) v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, kopie
15. Kritéria pro zadání zakázky: výše nabídkové ceny
Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč

100%

16. Požadavky zadavatele na obsah a náležitosti nabídky:
Nabídka musí splňovat následující požadavky zadavatele
a) nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně provedeným
překladem do českého jazyka
b) všechny doklady, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče
c) nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a nápisem NEOTVÍRAT
Nabídka musí obsahovat následující doklady.
d) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky
e) doklady o splnění kvalifikace dle bodu 14 této výzvy
f) nabídkový rozpočet – vyplněný výkaz výměr
g) návrh smlouvy o dílo – podepsaný oprávněnou osobou
UPOZORNĚNÍ:
V případě nesplnění některého z požadavků uvedených v bodě č.16 této výzvy bude nabídka
z další účasti v soutěži ihned vyloučena.
19. Další podmínky stanovené zadavatelem:
a) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně soutěž zrušit
(neuzavřít smlouvu) bez udání důvodu
b) Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí
c) Nabídky se uchazečům nebudou vracet
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení
e) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jednotlivých bodech smlouvy a upřesnit jejich
konečné znění – kromě údajů, které jsou kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky
f) Na poskytování dodávky ( ani jako subdodavatel) se nesmí podílet zaměstnanci a osoby blízké
zadavateli, osoby ovládající zadavatele a osoby ovládané zadavatelem.
g) Uchazeč může požadovat po zadavateli dodatečné informace nejpozději 5 dnů před termínem
podání nabídky.
h) Stavba bude rozdělena na dvě etapy. Část nazvaná Projekt A, na kterou je již platné stavební
povolení zahájit co nejdříve, část nazvaná Projekt B po nabytí právní moci stavebního povolení –
předpoklad září, říjen 2012.

Višňová dne 4.6.2012
Obec Višňová
Ing. Jiří Nekolný
starosta

