zadávaci dokumentace
Zakázka mimo režim zákona č,137l20a6

znoÁvncí ŘízexíDLE pRAvlDEL pRv čn pno žnonrelE, čÁSt A, BoD
písvt. B) Předložení nabídek nejméně od třídodavatelů
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Stavební práce
Úprava veřejných prostranství, rekonstrukce místníchkomunikací, výsadba zeleně
Obec Kunějovice
Kunějovice 28
330 35 Líšťany
lČ: 00573086
Zastoupena Vladimírem Habartem, místostarostou obce
Tel: +420722944494

Oprava místníchkomunikací a vybudování veřejného prostranství v obci
Kunějovice

1. Zadavatel
Obec Kunějovice
Kunějovice 28
330 35 Líšťany
lČ:00573086
Zastou pena Vlad imírem Haba rtem, místostarostou o bce
Tel +420722944494

2. Předmět zakázlry
Ú

prava veřej ných prostra nství, rekonstru kce místn ích kom

u n

ikací, realizace zeleně

2.1 Vymezení předmětu zakázky

Kód hlavního předmětu plnění zakázky dle klasifikace CPV: 45233100_0

Kódzv 00í _

Stávajícípovrch komunikací bude očištěn,bude odstraněna rozbahněná vrstva. Na
očištěnýpovrch bude položena vyrovnávací vrstva z ACO 1 1+ prŮměrné tl. 40 mm.
Jako obrusná vrstva bude položen asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ tl. 50 mm.
Napojení na stávající komunikace bude zaříznuto a spáry budou zality asfaltovou

emulzí.
Na komunikaci vedle zemědělského družstva byl již v minulosti poIožen asfaltový
beton, ktený už není vyhovující,tento povrch bude odfrézován a bude poloŽena nová
živičnávrstva z ACO 1 1+ tl. 70 mm
zemědělským družstvem bude provedena stabilizace vymleté vozovky
konstrukční vrstvou ze štěrkodrti tl. do 200 mm. Dále bude vyčištěnzanesený příkop,
aby byla obnovena jeho funkčnost a nedocházelo k zaplavování komunikace
dešťovou vodou.

Za

.

Kód ZV 00l+.Parková lavička ks 2,00
Kód zv 005 _
V rámci projektu dojde k obnově zeleně v obci. Budou provedeny terénníúpravy
(ohumusování a rozrytí) a dojde k výsadbě nové zeleně, včetně finální úpravy.Dojde
k vysázení 15 kusů stromků Thuja Brabant,
Kód zv 007 V prostoru u kapličky bude odstraněna nevyhovujícíopotřebovaná obrusná

vrstva,

která bude nahrazena novou živičnouvrstvou
Odstranění stávajícího povrchu ( živice ) vč, odvozu na skládku m2 540,00
SkIádkovné ( živice ) t 59,40
Úprava pláně se zhutněním m2 540,00
Pokládka vyrovnávací vrstvy z ACO 1 1+ tl. 4 cm m2 540,00
Pokládka obrusné vrstvy z ACO 1 1+ tl. 5 cm m2 540,00

Detailní specifikace předmětu zakázky je formou výkazu výměr přiložena na CD

3. Technické předpoklady
Dodavatel musí disponovat technikou nutnou k realizaci vymezené zakázky. Tento
fakt doložíčestným prohlášením.

4. Obchodní a ostatní podmínky
Platba za předmět zakázky bude provedena proti daňovému dokladu-faktuře
uchazeče bezhotovostně převodním příkazem z účtuzadavatele po předání
předmětu zakázky, Splatnost faktur je dohodnuta na 15 dní. Je možnévystavení
dílčíchfaktur, Faktury uchazeče (vybraného dodavatele) musí splňovat všechny
náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

Nabídková cena je maximální a nelze ji překročit.
Dále:

-

-

uchazeči předkládají své nabídky bezplatně
originály nabídek nebudou vráceny, Budou zadavatelem archivovány.
zadavatel si vyhrazuje právo:
zrušit vypsané výběrové řizení
odmítnout všechny předloženénávrhy
nevybrat žádného z uchazečů
neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
vyhlásit nové výběrové řízení
informace o účastnícíchvýběrového řizeni, které byly získány v průběhu a při
vyh od nocová ní uýběrového řízen í, jsou před mětem obchod n í h o tajemství.
uchazeč je vázán obchodním tajemstvím kzadávací dokumentaci tohoto
výběrového řízení,

o
o
o
o
o

5. Nabídková cena zakázky
Nabídková cena bude zpracována dle soupisu prací předmětu zakázky a cena
zakázky bude rozdělená dle soupisu prací předmětu zakázky, Všechny uvedené
ceny jsou bez DPH a s DPH.
Uvedená cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná, musí obsahovat
veškerénáklady na provedení díla.

Veškerá jednotlivá díla realizovaná uchazečem se v momentě předání zadavateli
stávají majetkem zadavatele. Uvedené ustanovení bude promítnuto ve smluvním
vztahu uzavřeném mezi zadavatelem a uchazečem.

6. Doba a místo plnění
Termín plnění je žadatelem stanoven následovně:

Zahájenírealizace

projektu;

Ukončenírealizaceprojektu:

1.3 .2010
30.8,2010

Místo plnění - sídlo zadavatele

Obec Kunějovice

:

7. Způsob podávání nabídek
Nabídky je možnézasílat doporučenou poštou nebo doručit osobně na adresu sídla
zadavatele.

Převzetí nabídky bude zapsáno do seznamu nabídek s uvedením pořadového čísla
nabídky, data, hodiny převzetí a v případě osobního dodání vystaveno potvrzení o
převzetí nabídky.

Nabídky v jazyce českémse podávají v písemnéformě ve dvou vyhotoveních
osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených heslem
"VýZVA - Oprava místníchkomunikací a vybudování veřejného prostranství v obci
Kunějovice" a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, čijeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
8. Lhůta pro předložení nabídek
Termín pro předložení nabídek je do 10:00 hod
na zpracování nabídky
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.2, 2010, Podmínky a požadavky

Nabídka
- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
- musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče,

Nabídka bude předána ve dvou originálech, musí být opatřena datem, podpisem
osoby oprávněné jednat za uchaze5g + příp. razítkem, doprovodná dokumentace
postačuje v prosté kopii.

9. Obsah nabídky
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání
- kvalifikačnía technické předpoklady (vizvzor na CD)
- krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou
- krycí list cenové nabídky podepsaný oprávněnou osobou (viz vzor na CD)
- oceněný soupis prací (vizvzor na CD)
- podepsaná zadávací dokumentace jako souhlas se závěrečným prohlášením

10. Výběr nejlepšínabídky
Nejlepší nabídka bude vybrána z doručených nabídek dne 17.2.2010
výb'ěr nejvhodnější nabídky bude zadavatel posuzovat a hodnotit
nabídky, které splnily podmínky výběrového íizeni z hlediska obsahového splnění
podmínek zadavatele.

Ve lhůtě pro

Jediným kritériem hodnocení je nejnižšínabídková cena s DPH.
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. Soupis prací

Yiz,Yýkaz výměr na CD
1

2. Závěrečná

prohlášení

12,1.

Uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky této zadávací dokumentace

stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku,

prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních
podmínkách a poměrech souvisejícíchs realizaci zakázky a že všechnY jemu
nejasné body podmínek veřejné zakázky si před podáním své nabídky vyjasnil
s ÓprávněnYmi zástupci zadavatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i
technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasÍ.

12.2.

Uchazeč prohlašuje, že se před podáním své nabídky přesvědčil o dostateČnosti

a úplnosti zadávaci dokumentace, že neshledaljejí nedostatky ani nevhodnost.
12.3.
Uchazeč souhlasí, že zadavatel prohlašuje celou zadávaci dokumentaci, rovněŽ
tak jako nabídku uchazeče za nedílnou součást smlouvy o dílo.
12.4.
Jakékoliv nároky z této nabídky nemohou být postoupeny třetí osobě.
12.5.

Ve smyslu ustanovení § 51 zákona č.513/91 Sb,, obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, nejsou jednotlivé osoby na straně zadavatele i uchazeČe
oprávnění sdělit, zpřístupnit, pro sebe ani jiné využítinformace nebo i
technického řešeníze zadávací dokumentace, které v průběhu přípravy, podání
a plnění veřejné zakázky získali. S informacemi lze nakládat pouze v prŮběhu
veřejné zakázky a v době plnění předmětu soutěže a to pouze v přímé
souvislosti s předmětem a plněním soutěže. V případě uvolnění takových
informací se osoby, které porušily předchozí ustanovení vystavují nebezpeČÍ
soudního postihu.

12.6.

Účastníci se dohodli ve smyslu § 262 zákona č. 513/91 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), že závazkový vztah
upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem
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Podpis statutárního orgánu

+

datum podpis této zadávaci

dokumentace
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za zadavatele

:

vladimír Habart, místostarosta obce

PROTEM§ STAVBY a.s.
Ke Klimentce
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