VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
tel: 371516111
fax: 371516160
e-mail: podatelna@mublovice.cz
Č.j.: MUBlov 11633/10/ERM/Hde

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dopravní infrastruktura pro výstavbu 25 RD“
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) na výše
uvedenou akci.
V souladu s ustanovením § 38 zákona Vás tímto vyzývám k podáním nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace na výše uvedenou veřejnou zakázku
1.

Informace o předmětu veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
1.1. Stručný textový popis veřejné zakázky
Stavba bude zpracována podle projektové dokumentace zpracované Ing.Václavem Huclem
v r.2009. Stavba se člení na objekty: 102-přeložka MK, 103-úprava III/117, 104-chodník podél
III/117, 105-odvodnění III/117, 106-DIO a 602-přeložka O2.
Výstavba ostatních objektů: „vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, VO,
plynovod“ a část objektu „klidněná komunikace“ je řešena v jiné etapě akce nazvané „Technická
infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ a není předmětem této veřejné zakázky. Je zde však nutná
koordinace s provádějící firmou STAVMONTA spol.s r.o., zejména při provádění objektu 402VO a nezbytných úprav objektu 101-zklidněná komunikace.
Předmětem veřejné zakázky není objekt 701–zemní val, který bude řešen v rámci jiné stavební
akce.
Rovněž je nutná koordinace s přeložkou NN a rozvody NN v rámci zasíťování zóny pro výstavbu
25 RD (provádí společnost ČEZ Distribuce).

Dále je nutná koordinace s výstavbou splaškové kanalizace podél komunikace III/117 v rámci
akce „Čistá Berounka, etapa II“.
Rozsah prací je dán zadávací dokumentací (pokyny+PD).
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Místo plnění / realizace: Blovice, část Hradiště
Kód podle NUTS 0-5: CZ0324
Kód obce (dle ZUJ): 557587
Kód hlavního předmětu plnění VZ dle klasifikace CPV: 45233100-0

2.

Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky
Zadavatel dle §2, odst.1, písm.c): Město Blovice
Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou města
IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
Jméno osoby oprávněné za zadavatele jednat: Jan Poduška, starosta města
Jméno a příjmení kontaktní osoby pro VZ: Ing.Michal Hodek
Telefon: 371 516 135
Fax: 371 516 160
E-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Web: www.blovice-mesto.cz

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.
3.1.
3.1.1
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace (mimo den prohlídky místa plnění, kdy
bude vydávána na místě)
Místo vyzvednutí zadávací dokumentace: podatelna zadavatele, Masarykovo náměstí
143, 336 01 Blovice, přízemí
Kontaktní osoba ve věcech technických k ZD:
Příjmení a jméno: Ing.Václav Hucl
Telefon: 603 723 363
E-mail: vhucl@volny.cz

3.3. Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci:
3.3.1. Výše nákladů: 3.500,- Kč bez DPH (4.200,-Kč vč.20% DPH)
3.3.2. Způsob platby: hotově při převzetí ZD
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.

Lhůta pro vyžádání ZD do
Lhůta pro vyžádání
dodatečných informací k ZD do
Datum vydávání zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění:

Datum: 19.8.2010

Hodina: 12:00

Datum: 25.8.2010
Datum: 18.8.2010
Datum: 18.8.2010

Hodina: 17:00
Hodina: 10:00
Hodina: 10:00

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Datum: 1.9.2010
Hodina: 11:00 hod
Termín otevírání obálek: Datum: 1.9.2010
Hodina: 12:00 hod
Zadávací lhůta: do 31.3. 2011
Zahájení plnění: od 1.4. 2011
Ukončení doby plnění: do 31.12.2012

4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5

4.6
4.7
5

Adresa pro podání nabídky
Obchodní firma / název zadavatele/: na adrese zadavatele
Osoba přijímající nabídku: podatelna zadavatele
Jiné upřesňující údaje: pokyny pro zpracování nabídky jsou součástí zadávací
dokumentace
Elektronické podání nabídky: ne
Požadavky na zabezpečení nabídky:
Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a doručena v
zapečetěné obálce s nápisem VZ – „Dopravní infrastruktura pro výstavbu 25 RD“NEOTEVÍRAT! na adresu zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. nebo v
termínu uvedeného v čl. 4 (viz. ZD)
Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: není
Předpokládaná cena plnění: 6.400.000,- Kč bez DPH

Hodnotící kriteria pro zadání veřejné zakázky dle § 78, odst.1, písm.a):
nejnižší cena

6
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona
6.1.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. (1) zákona – čestné prohlášení
6.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) zákona
6.1.3 Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55, odst.(1), písm. a) v min. výši 9 mil. Kč originál ev. ověř. kopii (odpovědnost za škodu);
6.1.4 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona, odst.(3), písm. a) (obdobné stavby o
objemu min.7 mil.Kč bez DPH); odst. (4) předložení certifikátu (originál nebo ověř.
kopie)
6.1.5 Předložené doklady budou v originále nebo ověřené kopii
7

Jiné:
- Nabídka se podává v českém jazyce
- Variantní řešení zadavatel nepřipouští
- Zadavatel požaduje kvartální fakturaci, splatnost daňových dokladů min.90 dní

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit ZŘ v souladu s ustanovením § 84 zákona.

9.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Blovicích 10.8.2010
….….………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko

