Obec Hostěnice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváních veřejných
zakázek (dále jen Zákon), v platném znění

„Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova místních komunikací“
Zadavatel:
Obec Hostěnice
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
(dále jen „zadavatel“)

Hostěnice 57, 664 04 Mokrá
00488151
CZ00488151
Mgr. Evou Karáskovou, starostkou obce
Mgr. Eva Karásková, tel: 724 075 323, starostka@hostenice.cz

Název zakázky:
Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova místních komunikací
Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána v souladu s § 31 Zákona a dle
Směrnice obce Hostěnice o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Lhůta pro podání nabídky:
10. 1. 2020 – 12.2. 2020 do 12.00 hod.
Místo pro podání nabídky:
osobně na podatelně: Obecní úřad Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá,
nebo poštou (rozhodující je však okamžik doručení nabídky) na adresu:
Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá.
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky a výrazným
označením NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova
místních komunikací“, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné nabídku
vrátit.
Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je obnova 3 místních sběrných nezpevněných komunikací
(realizace zpevněného povrchu) včetně souvisejících prací dle projektové dokumentace a
výkazu výměr. Bude realizována komunikace jako obytná zóna s parkovacími pásy, sjezdy a
vstupy k přilehlým nemovitostem. Na vjezdu a výjezdu do obytné zóny budou zpomalovací
pruhy. Komunikace budou provedeny ze zámkové dlažby, doplněné o vegetační tvárnice.
Součástí stavby je i odvodnění srážkových vod. Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr.
Stavba je rozdělena na 3 místní komunikace, označené v PD jako OSA 1, OSA 2 a OSA 3:
OSA 1 - délka úpravy 75,93 m (změna oproti textové části PD!!!!), šířka úpravy 3,50 m
OSA 2 – délka úpravy 163,50 m, šířka komunikace 3,75 m a šířka parkovacího pásu 2,00 m
OSA 3 – délka úpravy 49,50 m, šířka komunikace 3,75 m a šířka parkovacího pásu 2,00 m
Kritérium hodnocení:
Ekonomická výhodnost nabídky
Dílčí hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny bez DPH – 90%
Délka výstavby v týdnech – 10%
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Metoda hodnocení nabídek:
Nabídky budou po posouzení úplnosti hodnoceny výběrovou komisí podle ekonomické
výhodnosti. V případě rovnosti bodů bude vítězná nabídka určena losem.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnosti týkající se požadavků na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako cena celkem bez DPH, výše DPH a cena celkem
včetně DPH.
Doba a místo plnění zakázky:
duben - září 2019
lokalita – Hostěnice, Zadní Kopanina
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace k zakázce posílejte na e-mailovou adresu
kontaktních osob.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Lhůta, po kterou bude účastník výběrového řízení nabídkou vázán:
90 dnů
Zadávací dokumentace je účastníkovi výběrového řízení poskytována současně s touto
výzvou v elektronické podobě (na základě žádosti je možné ZD poskytnout i v tištěné
podobě).
Ostatním zájemcům poskytne zadavatel zadávací dokumentaci na vyžádání e-mailem
v elektronické podobě v co nejkratší lhůtě. Žádosti o zadávací dokumentaci posílejte na emailovou adresu: ou@hostenice.cz nejpozději do 5.2.2020 do 12.00 hod.
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodu. Zadavatel
si vyhrazuje právo měnit tuto veřejnou zakázku a nevybrat žádného uchazeče bez udání
důvodu a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Dále si zadavatel vyhrazuje
právo využít ustanovení Zákona.

V Hostěnicích dne 10.1.2020

podepsal
Mgr. Eva Digitálně
Mgr. Eva Karásková
2020.01.10
Karásková Datum:
12:22:01 +01'00'

……………………………………….
Mgr. Eva Karásková, starostka obce Hostěnice
Vyvěšeno dne: 10.1.2020
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 10.1.2020
Sejmuto dne:
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