Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen zákon)

„MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHANOVICE“

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
Tel.

I.

Obec Chanovice
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
00 255556
CZ 00 255556
Petr Klásek, starosta obce
+ 420 376 514 353

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Veřejná zakázka na: stavební práce
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky :
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHANOVICE“ dle projektu
stavby. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace
(CPV):
45233000-9

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9 097 693,- Kč bez DPH.
(slovy: devětmiliónůdevadesátsedmtisícšestsetdevadesáttři korun českých)

II.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zástupce zadavatele zasílá, či předá zadávací dokumentaci všem dodavatelům, kteří o její vydání
požádají, a to bezodkladně ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Na žádost dodavatele
bude zadávací dokumentace odeslána v elektronické podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti ( § 48 odst.1 zákona).

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace

III.

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat na adrese: GPL-INVEST, s.r.o., Povážská 358,
386 01 Strakonice. Kontaktní osobou je: Tereza Dio (tel. +420 724 391 892).
Zadávací dokumentaci je nejlépe si vyžádat na e-mailové adrese: tereza.dio@gplinvest.cz
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace

IV.

Zadávací dokumentaci se zájemcům vydává na základě předložení písemné žádosti v pracovních
dnech vždy mezi 8.00 – 11:00 hod a 13.00 hod – 15:00, po předchozí telefonické dohodě.
Lhůta pro podání nabídek

V.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11.01.2011 do 13.00 hodin.
VI.

Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně a to
v pracovních dnech od 08.00 hod. do 15.00 hod. na adresu: GPL-INVEST s.r.o., Povážská 358, 386
01 Strakonice, 1 patro číslo dveří 101.
Obálka musí být zřetelně označena nadpisem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHANOVICE
„NEOTVÍRAT“
Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena
nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Adresa podání nabídek:

GPL – INVEST, s.r.o.
Povážská 358
386 01 Strakonice

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Tereza Dio
+420 724 391 892
Telefon:
VII.

Doba a místo prohlídky místa budoucí stavby

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 05.01.2012 a sraz zájemců o prohlídku je ve
10.00 hodin před budovou Obecního úřadu Chanovice.
VIII.

Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: 17.01.2011 od 09.00 hodin
2. Místo otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami budou otevírány na Obecním úřadu Chanovice.

3. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):

zástupci zadavatele

členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci), jmenované
zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona

zástupci poskytovatele dotace

za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden
zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit
oprávnění jednat jménem dodavatele
IX.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele dle § 62 odst. 2 – splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel způsobem uvedeným v § 54 písm. a) , b) a d).
2. Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a dále i
technických kvalifikačních předpokladů.
Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací
dokumentace.
X.
Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem hodnocení je ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena.
XI.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dní od data
podání nabídky.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům,
s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82
odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).
XII.
-

Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Zadávací dokumentace
Přílohy č. 1 – 8 Zadávací dokumentace

V Chanovicích, dne 21.12.2011

S pozdravem

Petr Klásek
starosta obce

