Obec Vlčnov
Vlčnov 124, PSČ 687 61, IČ 291561

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
a) Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní název:
Obec Vlčnov
Adresa:
Vlčnov 124, PSČ 687 61
IČ:
291561
Zastoupená:
Jan Pijáček, starosta
Právní forma:
obec

b) Informace o předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
SILNICE III/4957: VLČNOV,
OBECNÍ KOMUNIKACE
stavební práce
Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná cena bez DPH:
5 789 000 Kč
Předpokládaný termín realizace:
9. 6. 2008 – 31. 10. 2009
Kat. území:
Vlčnov
Kraj:
Zlínský
Projektant:
Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení předláždění stávajících úseků chodníků
v obci Vlčnov podél silnice III/4957 v délce cca 1 530 m a vybudování nových úseků v délce
cca 50 m (napojovací úseky v místě autobusových zastávek), úprava autobusových zastávek,
sjezdů na jednotlivé pozemky a k rodinným domům, napojení místních komunikací a
doplnění veřejného osvětlení.
Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace
stavby.
Nedílnou součástí výzvy k podání nabídky jsou následující doklady:
- obchodní podmínky zadavatele,
- projektová dokumentace „Silnice III/4957: Vlčnov“ vypracovaná ve stupni DSP +
ZDS v červenci 2007 Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice vč.
výkazů výměr v elektronické formě.

c) Dodatečné dotazy k veřejné zakázce
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou k podání
nabídky, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům
o veřejnou zakázku, kteří obdrželi výzvu zadavatele k podání nabídky.
Případné informace k zadávací dokumentaci ve věcech zakázky:
Obec Vlčnov
Vlčnov 124, PSČ 687 61
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Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax:

Jan Pijáček, starosta
obec@vlcnov.cz
572 675 112
572 675 111

d) Požadavky na kvalifikaci dodavatele
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, a to v níže uvedeném
rozsahu. Uchazeč v nabídce předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci - dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění
k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění veřejné zakázky (provádění staveb, zeměměřické práce),
 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
- oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění.
 seznam zakázek provedených uchazečem v posledních 3 letech, z nichž nejméně tři
musí mít charakter rekonstrukce komunikace pro pěší s finančním objemem nad 3 mil.
Kč (formou prohlášení uchazeče, které bude podepsáno oprávněnou osobou),
 certifikát systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO 9000.
Všechny doklady uchazeč předloží v kopiích s úředním ověřením jejich pravosti. Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.

e) Další požadavky pro plnění veřejné zakázky
Při realizaci předmětu veřejné zakázky požaduje zadavatel splnění následujících předpokladů:
 stanovení záruční doby dodavatele na celé dílo v délce minimálně 60 měsíců,
 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
 označení stavby v průběhu realizace dle požadavků zadavatele (viz specifikace
v obchodních podmínkách).
 zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy
oprávněnou organizací v jednom výtisku a 2x v digitálním provedení ve formátech
.dgn. a .pdf, které je zhotovitel povinen předat před předáním dokončeného díla
objednateli i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje
k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM
ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.
f) Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby
Při realizaci veřejné zakázky bude vybraný dodavatel postupovat v souladu s následujícími
dokumenty:
- výzva zadavatele k podání nabídky,
- projektová dokumentace stavby,
- ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
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vyhláška MMR ČR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- Všeobecné TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, schválené MDS-OPK č. j.
23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 s účinností od 1. 9. 1998,
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č. j. 101/07-910IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 v platném znění s účinností od 1. 2. 2007,
- všechny TKP, kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN, které mají
vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým
technologiím stavebních prací.
V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela
některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní
předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci
veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
-

g) Hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Pro zadavatele je rozhodující cena
včetně DPH.

h) Obsah nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat:
- doklady o prokázání kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo ve smyslu obchodních podmínek zadavatele s uvedením
nabídkové ceny v Kč včetně DPH,
- oceněný nabídkový rozpočet v souladu s výkazem výměr zadavatele, který je součástí
projektové dokumentace stavby.

i) Termín pro předložení nabídek
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje takto: dne 3. 6. 2008, do 10:00 h.
Uchazeči doručí nabídky v uzavřené obálce, opatřené názvem zakázky, obchodním jménem a
adresou firmy, která nabídku podává, na adresu Obce Vlčnov nejpozději do výše uvedené
lhůty.

Ve Vlčnově dne 20. května 2008

Jan Pijáček
starosta
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