OBEC KAMENICE
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273
tel.: 323 673 105, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka: f6ibnuh

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ (VZ č. 17/2017)
Název poptávky:

„Rekonstrukce komunikace Na Květnici“
Předpokládaný rozsah zakázky – 2.300.000,-Kč bez DPH

Zadavatel:

Obec Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
IČ: 00240273
DIČ: CZ00240273

Kontaktní osoba
zadavatele:

Předmět poptávky:

stavební práce:

podklady pro poptávkové řízení:

Ing. Jan Jedlička

Ing. Šárka Medřická

tel.: 602 649 293

tel.: 602 519 269

j.jedlicka@obeckamenice.cz

medricka@obeckamenice.cz

Stavební práce – dodávka stavby „Rekonstrukce komunikace Na Květnici“
dle projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Na Květnici“
zpracované projektovou kanceláří MJSTAV 06/2017.
Zadavatel připouští variantní řešení realizace předmětu díla - využití
technologie s rozfrézováním a reprofilací současné skladby vozovek a
následnou stabilizací rozfrézovaného materiálu cementem s přísadou na
bázi minerálů a zeolitů modifikující jeho hydrataci za podmínky dosažení
parametrů díla dle požadavků projektové dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek
a způsob podání:

Nabídky je možné podávat do 29.08.2017 do 9:00 hodin – osobně na
podatelně, poštou nebo elektronicky (emailem:
podatelna@obeckamenice.cz, kopii medricka@obeckamenice.cz )

Místo plnění:

ul. Na Květnici, Kamenice - Štiřín, PSČ 251 68

Zahájení prací:

09-10/2017

Termín plnění:

dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo

Smlouva o dílo:

Návrh smlouvy o dílo je přiložen.

Podmínky poptávky:

Způsob hodnocení
nabídek:

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až
do uzavření smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a
nevybrat žádného uchazeče např. v případě, že vítězná nabídková cena
přesáhne finanční možnosti zadavatele.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, a to pomocí níže
uvedených dílčích kritérií:

1. Nabídková cena (včetně DPH) v CZK
90 %
2. Délka záruční lhůty v měsících
10 %
(min. délka záruky činí 60 měsíců a maximální délka záruky činí
120 měsíců)
Vzorce pro výpočet bodů:
Nabídková cena (včetně DPH) v CZK:
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha
vyjádřená desetinným číslem
Záruční lhůta na stavební práce
100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha
vyjádřená desetinným číslem
Hodnocena bude cena včetně DPH, cena je stanovena jako cena smluvní,
pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací
uvedených v závazné nabídce zhotovitele.
Hodnocení nabídek je neveřejné.
Forma:

Pokud bude nabídka podána v listinné podobě, bude podána v zalepené
obálce označené takto:
POPTÁVKA „Rekonstrukce komunikace Na Květnici“ NEOTVÍRAT
+ bude přiložena jedna kopie nabídky na CD

Prohlídka místa plnění:

Termín není stanoven, místo je volně přístupné.

Záruka a provedení díla:

Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních
předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
Záruku na dílo uvede uchazeč ve smlouvě o dílo.

Požadavky na zpracování
nabídky:

1) Vyplněný krycí list nabídky podepsaný účastníkem (statutárním
orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou
na základě udělené prokury či předložené plné moci).
2) Vyplněný návrh smlouvy podepsaný účastníkem (statutárním orgánem
nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě
udělené prokury či předložené plné moci).
3) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.
4) Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek.
5) Souhlas se zveřejněním informací
6) Seznam poddodavatelů, případně prohlášení, že služby jsou přímé od
dodavatele.
7) Oceněný výkaz výměr
8) Výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenské oprávnění pro

činnosti, které jsou předmětem poptávky a autorizace
9) Reference – 3 zakázky – stavby pozemní komunikace, z nichž min.
jedna byla ve výši 1 mil. Kč bez DPH, stavby realizované v posledních 3
letech
Podklady:

1) Krycí list nabídky
2) Návrh smlouvy o dílo
3) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.
4) Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek.
5) Souhlas se zveřejněním informací
6) Seznam poddodavatelů, případně prohlášení, že služby jsou přímé od
dodavatele.
7) Projektová dokumentace MJSTAV 06/2017 a výkaz výměr

Na poptávku se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

