VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“

Zadavatel
Název zadavatele:

Obec Ohrobec

Sídlo / místo podnikání:

V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

IČ:

002 41 491

Osoba oprávněná jednat jménem
či za zadavatele:

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Těšínská

Tel.:, e-mail:

+420 233 101 100, l.tesinska@dasonele.cz

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“). Veřejná zakázka
je financována z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy), číslo projektu:
CZ.1.15/1.1.00/68.01608, název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec.
Název

CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

45233000-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená postupem dle ustanovení §§ 13 a 16 zákona činí
4.007.883,78 Kč bez DPH za kompletní realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota
je zároveň i hodnotou maximální!
2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce třech místních komunikací, které se nacházejí v centru obce
Ohrobec a tvoří napojení důležitých lokalit hospodářského rozvoje a objektů veřejných služeb (MŠ, OÚ, ČOV,
knihovna, sportovní areál, budova SDH, aj.) Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu,
který neumožňuje kvalitní dopravní obsluhu území. Stávající stav komunikací je ve vysokém stupni poškození
a degradace, místy vozovka chybí (pouze nestmelené zahliněné vrstvy).

Jedná se o tyto 3 místní komunikace:
1/3

I.
II.
III.

Ulice V Dolích k obecnímu úřadu – napojení obecního úřadu, ČOV a truhlářství;
Ulice U Rybníků II – napojení mateřské školy, 2x autoservisu, kulturního centra
a hasičské zbrojnice;
Ulice U Rybníků I – napojení Sportovního areálu a zemědělského chovného statku.

Podrobnosti o předmětu veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která tvoří
přílohu č. 6 zadávací dokumentace a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 230/2012 v rozsahu pro provádění stavby zpracována
ateliérem LUCIDA s.r.o., IČ: 256 51 099, se sídlem: Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové 34, PSČ 140 00.
Pozn.: V případě, že vymezení předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména, příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků, umožňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 11 zákona použití i jiných kvalitativně
a technicky obdobných řešení. V takovém případě, je uchazeč povinen do nabídky doložit takové doklady,
ze kterých bude jednoznačně patrné, že se jedná o kvalitativně a technicky obdobné řešení.
3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Údaj o hodnotících kritériích je uveden v zadávací dokumentaci.
4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Kvalifikační předpoklady jsou blíže vymezeny v zadávací dokumentaci.
5. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Místo a lhůta pro podání nabídky:
Místem pro podání nabídky je sídlo Zadavatele: V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, Obecní úřad - podatelna.
Nabídky je možno podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00
hodin. V poslední den lhůty do 18:00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.11.2013 v 18:00 hodin.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek se uskuteční 4.11.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti na adrese zadavatele: V Dolích
5, 252 45 Ohrobec, Obecní úřad Ohrobec.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit zástupci uchazečů, kteří podali nabídku v řádné lhůtě
pro podání nabídek. Tito zástupci se na otevírání obálek prokáží plnou mocí udělenou statutárním orgánem
a výpisem z obchodního rejstříku, v případě statutárního orgánu výpisem z obchodního rejstříku
a občanským průkazem (pro ověření).
6. ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN)
Délka zadávací lhůty: 120 dní
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Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může
zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle ustanovení § 82 odst.
4 nebo zrušení zadávacího řízení.
7. PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí výzvy k podání nabídky je Zadávací dokumentace spolu s přílohami:
o
o
o
o
o
o
o

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2 – Prohlášení ke kvalifikačním předpokladům
Příloha č. 3 – Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 4 – Obsahové náležitosti dle § 68 odst. 3 zákona
Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
Příloha č. 7 – Výkaz výměr

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je ke stažení na profilu zadavatele http://www.ezakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4.
Za Vaši nabídku předem velice děkujeme.

V Ohrobci dne 9. 10. 2013

..............................................................
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

3/3

