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POPTAVKA

na výběr zhotovitele pro realizaci stavby

"Tuchořice - chodník ke škole"
(Rekonstrukce chodníku na p.p.č.1163 v k.ú. Tuchořice)
(Výstavba chodníku na p.p.č.1119/1v k.ú. Tuchořice)

Tuchořice
10. srpen 2012

1. Úvod
Obec Tuchořice, jako zadavatel, vyhlašuje užší výběrové řízení na zhotovitele stavby
"Tuchořice - chodník ke škole" - Rekonstrukce chodníku na p.p.č.1163 a výstavby chodníku
na p.p.č.1119/1.
2. Identifikační

údaje zadavatele

Obec Tuchořice
Tuchořice 123
43969

zastoupená: Ladislavem Kubiskou - starostou obce
IČO
00265624
DIČ
KB Žatec
Bankovní spojení
číslo úctu
4124481/0100
415725094
telefon
fax
415721181
E-mail:
obec@tuchorice.cz
3. Všeobecné instrukce pro nabízejícího
3.1.

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je kompletní dodávka stavebních prací při vybudování chodníku
ke škole v Tuchořicích. Stavba je rozdělena na dvě samostatné části, a to na rekonstrukci
chodníku od křižovatky na Třeskonice u čp. 98 podél mateřské a základní školy k čp. 168
(p.p.č 1163), a na vybudování nového chodníku od čp. 134 ke křižovatce na Třeskonice
(p.p.č.1119/1). Stavba je podrobně popsána v projektové dokumentaci č. zak. 08/2012.

3.2.

Čas plnění:
Předpokládaná doba zahájení:
09/2012
Předpokládaná doba dokončení:
11/2012
Práce v silničních pozemcích nelze provádět v zimním období - od 1.11. 2012!!

3.3.

Předložení nabídky:

Nabízející předá nabídku (včetně návrhu smlouvy o dílo, příloh, referencí a dokladů o
způsobilosti k provádění uvedených prací) v zalepené obálce nebo balíčku, na adresu
zadavatele, a to nejpozději do:

24.8. 2012 do 12.00 hodin
S výsledkem
obálek.

výběrového

řízení budou

nabízející

seznámeni

do 10 dnů od otevření

3.4.

Způsob a rozsah předkládané nabídky:
Nabídka musí být předána v jednom vyhotovení včetně cenové části v zalepené
obálce. Cenu požadujeme v nabídce uvést jako maximální bez DPH a včetně DPH.
Mimo cenovou část zadavatel požaduje předložit druhou část nabídky, která musí
obsahovat návrh smlouvy o dílo, výpis z obchodního rejstříku a rejstříku trestů,
doklady o odpovědných osobách zhotovitele, prokázání kvalifikačních předpokladů
zhotovitele a doklad o pojištění a ekonomickém zajištění zhotovitele.

3.5.

Doba platnosti:
V nabídce musí být uvedeno, že její platnost je minimálně do 30.11. 2012.

3.6.

Náklady s předložením nabídky:
Nabízející nese veškeré náklady související s přípravou a předložením své nabídky,
bez ohledu na výsledek výběrového řízení.

4. Vysvětlení poptávky
Budoucí nabízející, který vyžaduje jakékoliv objasnění poptávky, může toto oznámit
zadavateli osobně, dopisem, nebo faxem na adresu zadavatele uvedenou v č1.2 této poptávky.
Zadavatel odpoví osobně, písemně, nebo faxem na každou žádost o vysvětlení poptávky.
5. Návštěva staveniště
Nabízejícímu bude umožněna návštěva staveniště, jeho prohlídka včetně okolí s cílem získat
informace které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky. Náklady spojené s návštěvou
staveniště jdou na úcet nabízejícího.
6. Změny v poptávce
Kdykoliv před i po termínu předložení nabídky může zadavatel z jakéhokoliv důvodu, ať z
vlastní iniciativy, nebo v odezvě na objasnění vyžádané nabízejícím, změnit poptávkové
dokumenty, nebo zrušit výběrové řízení. Změna bude oznámena písemně, nebo faxem všem
úcastníkum výběrového řízení. Aby se nabízejícím poskytl přiměřený čas pro zapracování
změny do svých nabídek, může zadavatel podle svého uvážení prodloužit termín pro
předložení nabídky.
7. Podmínky pro přijetí nabídky
7.1.

Nabídka (návrh smlouvy) musí být podepsána osobou či osobami:

7.2.

1) náležitě oprávněnými a zapsanými v rejstříku, nebo
2) vybavenými platnou plnou mocí.
Autorizace druhým uvedeným způsobem musí být doložena ověřenou plnou mocí
přiloženou k nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které:
1) budou předány firmou, které nebyla poptávka zaslána

2) nebudou doručeny v předepsaném termínu
3) nebudou respektovat požadavky na formu, rozsah a obsah zpracování nabídky.
7.3.

Žádná nabídka se nesmí upravovat po konečném termínu předložení nabídek.

8. Platební podmínky
Platební podmínky budou dohodnuty a uvedeny ve smlouvě o dílo.

9. Záruční podmínky
Na předmět poptávky požaduje zadavatel poskytnuti záruční lhůty min. 60 měsíců od data
převzetí díla.

10. Kriteria pro hodnocení nabídky
Zadavatel bude hodnotit a porovnávat pouze nabídky, které byly předloženy včas a odpovídají
požadavkům poptávky.
V průběhu hodnocení bude zadavatel hodnotit zejména:
•
•
•
•
•

cenu a platební podmínky
dodací lhůty
způsob zajištění kvality a jakosti prováděných činností
soulad nabídky s požadavky poptávky
způsobilost a kvalifikaci nabízejícího a jeho subdodavatelů

11. Zadávací dokumentace
Zájemci si mohou prostudovat zadávací dokumentaci na Obecním úřade v Tuchořicích dne
13.8. 2012 a 15.8. 2012. V jiném termínu je to možné po předběžné dohodě.
Po ukončení výběrového řízení bude zadávací dokumentace poptanými organizacemi vrácena
do 3 dnů po oznámení výsledku výběrového řízení na Obecní úřad Tuchořice.

Za Obec Tuchořice:

Ladislav ubiska
starosta obce

