MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455
V Blovicích dne 30.7.2015
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 10240/15/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Blovice – PD chodník Luční ulice podél II/117, II. etapa“

Vážení obchodní přátelé, město Blovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby o předpokládané hodnotě do 350.000,-Kč bez DPH a oslovuje Vás jako potencionální
dodavatele se žádostí o předložení nabídky.
1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „Blovice – PD chodník Luční ulice podél II/117, II. etapa“ je
vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“), pro stavbu nového chodníku v Luční
ulici v Blovicích podél komunikace II/117, ve II. etapě. Jedná se o úsek před sběrným dvorem
(konec stávajícího chodníku), zřízení nového přechodu pro chodce a chodníku po pravé straně
kom. II/117 až k polní cestě (dle graf.přílohy). Celková délka chodníku činí cca 640 m.
Součástí PD bude vyřešení odvodnění stávající strouhy zatrubněním a odvodnění kom. II/117.
Stavba bude realizována v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. (bezbariérové řešení).
Obsah PD:
-zajištění průzkumů a rozborů
-dokumentace DUR (podle vyhl. č.499/2006 Sb.) vč.projednání s DO a zajištění vyjádření
-dokumentace DSP (podle vyhl. č.146/2008 Sb.) vč. projednání DO a zajištění vyjádření
-dokumentace pro zadání stavby – zhotovitel vypracuje rozpočet a výkaz výměr v položkách
URS
PD bude vyhotovena v 5-ti paré + elektronicky na CD.
2. Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Janem Poduškou, starostou
3. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a situace v mapě.
Informace k VZ: Ing. Michal Hodek, tel: 724 517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Technické
dotazy:
Ing.
Anna
Mašková,
tel.
724 549 312,
e-mail:
anna.maskova@mublovice.cz
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 10.8.2015 do 13 hod.
Místo podání nabídek : město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Nabídky, které budou uchazeči doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k hodnocení.
5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:
10.8.2015 po 15 hod. na jednání RM Blovice (neveřejné).
Termín posuzování a hodnocení nabídek:
po otevírání obálek
6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude odevzdána v neporušené obálce s identifikací uchazeče a označením „Blovice –
PD chodník Luční ulice podél II/117, II. etapa, NEOTEVÍRAT“. Nabídka bude obsahovat
vlastní návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem uchazeče, v příloze smlouvy
bude rozpis plnění s předpokládanými termíny (max. však do 30.6.2016).
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

8. Kvalifikační předpoklady:
Potencionální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační předpoklady:
-

Autorizovaný projektant (dopravní stavby)

9. Ostatní podmínky zadavatele :
Platební podmínky – fakturace dílčí podle etap PD, splatnost faktur 30 dní.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit resp. snížit rozsah plnění, toto bude oznámeno
vybranému uchazeči před podpisem SOD.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice a SOD
v registru smluv na Portálu veřejné správy.

Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
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