MĚSTO

BYSTŘICE

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výzva č. 14/2012
Název veřejné zakázky:

„Oprava místní komunikace - Plchov - Vojslavice“
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen Zákon). Veřejná zakázka se dále řídí platnou Směrnicí č.1/2012 upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Bystřice.

Zadavatel vyzývá okruh zájemců k podání nabídky.

Zadavatel:
Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Zastoupení: Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
IČ: 002 31 525

Odpovědná osoba: Ing. Libor Topol

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace Plchov - Vojslavice ve správním
obvodu města Bystřice. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 820 000 Kč bez DPH.
Zadavatel: Veřejný zadavatel
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
002 31 525
Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města

Kontaktní osoba: Ing. Libor Topol, tel.: 602 402 325, e-mail: libor.topol@mestobystrice.cz

2. Charakteristika veřejné zakázky
•
•

Tato zakázka je klasifikována jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude oprava
místní komunikace Plchov – Vojslavice, sanace cca 80 m2 a oprava obrusné vrstvy 2.280m2.

3. Časová specifikace
Předpokládaný termín započetí prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

11/2012
11/2012

4. Požadavky na kvalifikaci
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
•
základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením
•
profesních kvalifikačních předpokladů kopií živnostenského listu a výpisem z Obchodního
rejstříku, ne starším 3 měsíce
Dodavatel musí mít platná oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky a být řádným
plátcem DPH.

5. Kritérium hodnocení nabídky
•

Nejnižší nabídková cena.

6. Pokyny pro zpracování a podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Nabídka bude členěna:
a) titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče

v následujícím členění:
•

název obchodní firmy nebo jméno a příjmení uchazeče,

•

sídlo, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu;

•

právní forma uchazeče;

•

identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno;

•

daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, v opačném případě uvede uchazeč, že není
plátcem DPH;

•

uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče či za uchazeče;

•

uvedení kontaktní osoby uchazeče;

•

telefonické spojení, e-mailové spojení na uvedenou kontaktní osobu;

•

doručovací adresu;

b) zpracování nabídkové ceny.
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dne

16. 10. 2012 a končí dne 30. 10. 2012 v 11:00 hodin.
Uchazeč doručí svojí nabídku v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě v jedné obálce
osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Nabídka musí být doručena na adrese zadavatele nejpozději 30. října 2012 v 11:00 hod.
Obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření, na uzavření ji opatří svým razítkem
nebo podpisem, zpáteční adresou a zřetelně označí
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
MĚSTO BYSTŘICE -„Oprava

místní komunikace Plchov - Vojslavice“

Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené nabídky, nebudou do
soutěže přijaty.
Platnost nabídky je do 31. 12. 2012.

7. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, a to ve
smyslu § 84 zákona. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů, spojených s účastí a z předané
nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Účastník výběrového řízení souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů účastníka výběrového
řízení a parametrů nabídek na webových stránkách města: .www.mestobystrice.cz
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací je stanovena nejpozději do 23. října 2012 do 11.00
hodin písemnou formou. Dodatečné informace budou zveřejněny na stránkách města:
www.mestobystrice.cz

8. Ostatní informace
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Každý uchazeč je povinen před podáním nabídky informovat o povaze zakázky. Případné
nejasnosti si musí vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné
chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena, nerespektování
místních zvláštností, nevyřešení nejasností apod. neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Výsledek výběru je nepřenosný na jiné firmy.
Nabídky, veškerá korespondence probíhající mezi uchazečem a zadavatel a dokumentace
týkající se zadávacího řízení, musí být zpracována v českém jazyce, který je považován za
jazyk tohoto řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny nabídky obdržené v souvislosti se zadávacím
řízením. V důsledku toho nemají uchazeči žádné právo vyžadovat navrácení své nabídky zpět.
Tato výzva bude ve smyslu § 38 zákona uveřejněna na úřední desce zadavatele po celou dobu
trvání lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může zadání zakázky kdykoli bez udání důvodu zrušit.

9. Obchodní podmínky
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí po obsahové stránce
odpovídat podmínkám výzvy a vlastní nabídce uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu či
doplnění předložené smlouvy uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem společnosti. V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto
zmocnění.
Do návrhu smlouvy musí být zahrnuta podmínka:
− Záruční doba minimálně 36 měsíců.
− Smluvní pokuta a úrok z prodlení za nedodržení lhůty dodání díla ve výši 0,05% za každý
den prodlení.
− Platební podmínky stanoveny vystavením jedné faktury po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků na základě předávacího protokolu.
V Bystřici dne 16. října 2012
……………………………………………..
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

