Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele akce

„Oprava místních komunikací v obci Malý Beranov - 2018“

Zadavatel:
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
IČ: 00543713
E-mail: maly.beranov@quick.cz

Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno dne 26. 4. 2018
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1. Úvod
Obec Malý Beranov vyhlašuje výše uvedené výběrové řízení předem určenému okruhu uchazečů jako
vnitřní výběrové řízení zadavatele za podmínek dále uvedených. Výběrové řízení probíhá podle vnitřní
„Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a nevztahují se na něj obecné zákonné
podmínky pro veřejná výběrová řízení dle zákona 134/2016Sb. Zadavatel uchová veškeré informace o
nabídkách pouze pro svou potřebu a nebude je zveřejňovat ani po podpisu smlouvy s vítěznou firmou.
Uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty zadavatelem
v rámci tohoto výběrového řízení, jako s důvěrnými a převzetím zadávací dokumentace se zavazují,
že tyto informace neposkytnou dalším osobám. Zadavatel výběrového řízení je objednatelem akce.
2. Identifikační údaje zadavatele
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava, Kraj Vysočina
telefon/fax: (+420) 567 218 702
E-mail: maly.beranov@quick.cz
IČ: 00543713
Osoby oprávněné jednat:

Ing. Luděk Hůlka – starosta, tel. 737 827 475
Ing. Martin Zach – místostarosta, tel. 731 190 121

3. Předmět zakázky
Předmětem výběrového řízení je dodávka komplexních stavebních prací akce „Oprava místních
komunikací v obci Malý Beranov – 2018“ na pozemcích v katastrálním území Malý Beranov (okres
Jihlava). Jednotlivé místní komunikace, které mají být opraveny, jsou rozděleny do částí I. až IV.
Pro všechny části platí stejné základní požadavky:
Stávající asfaltový povrch bude odfrézován v tloušťce min 50 mm, bude provedena výšková úprava
krycích hrnců a poklopů, poté se povrch očistí, zpenetruje a položí nová finální asfaltobetonová
obrusná vrstva. Na konec se provedou finální terénní úpravy podél obou krajnic vozovky
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Živičný povrch: na stávající podkladní vrstvu asfaltobetonu ACP16, přijde spojovací postřik 0,7 kg/m a
na ten bude nanesena asfaltobetonová obrusná vrstva (ABS) tř. II ACO 11, v tloušťce 50 mm.
Specifikace jednotlivých částí řeší příloha č. 3 - průvodní dokumentace
4. Předpokládaná hodnota
Odhadované náklady stavby na výstavbu – 2,35 mil. Kč

5. Lhůta a místo plnění zakázky
Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující termíny:
Zahájení stavby

6 / 2018

Dokončení stavby

1-2 týdny od zahájení stavby

6. Požadavky na kvalifikaci
Technické kvalifikační požadavky:
Tři (3) zakázky obdobného charakteru s finančním objemem každé z nich minimálně 700.000,-- Kč
bez DPH za posledních pět let. Obdobnou zakázkou se má na mysli zhotovení stavby účastníkem –
odfrézování a živičný povrh. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah –
finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.
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7. Výkaz výměr
Zadávací dokumentace obsahuje informativní výkaz výměr požadovaných prací (slepý rozpočet),
konstrukcí a dodávek. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu s požadavky
zadavatele dle průvodní dokumentace, případné neshody uvést jako „Položky pod čarou“.
8. Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost
musí být písemná (e- mail) a musí být zadavateli doručena nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek a to na e-mailovou adresu: maly.beranov@quick.cz, obec@maly-beranov.cz
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
10. Požadavky na zpracování ceny
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, v členění dle jednotlivých úseků a na cenu
celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré
nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících (vytýčení podzemních,
nadzemních a jiných sítí, poplatky, náklady na dočasné konstrukce nezbytné k provedení prací
spojených s realizací akce, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby apod.)
11. Návrh smlouvy SOD
Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče.
Tento návrh smlouvy bude obsahovat tyto stanovené body.
• Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
• Úhrada bude provedena po předání díla, formou daňového dokladu - faktury.
• Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, bude úhrada provedena až
po jejich úplném odstranění.
• Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli.
• Záruční lhůta min. 60 měsíců.
• Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná.

12. Prohlídka místa budoucího plnění
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění, a to v individuálně
stanoveném termínu.
13. Hodnotící kritérium
Jediným hodnotícím kritériem je cena.
14. Obsah a forma nabídek, místo a termín předkládání nabídek
Forma nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení a bude
uložena v uzavřené neprůhledné a neprůsvitné obálce, která bude označena: „Oprava místních
komunikací v obci Malý Beranov – 2018“ a nápisem „NEOTVÍRAT“
Zabezpečení nabídek
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Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem,
jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení
provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.
Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
Příloha nabídky (CD)
Součástí nabídky musí být i CD s vyplněným výkaz výměr požadovaným ve formátu Microsoft Excel,
ve formě xls a návrh smlouvy SOD ve formátu Microsoft Word ve formě doc.
V případě rozporu mezi údaji na CD a údaji obsaženými v nabídce v tištěné formě se za rozhodující
považuje tištěná forma nabídky.
Členění nabídky, povinný a doporučený obsah
•

Vyplněný formulář Příloha č. 1 "Krycí list nabídky" opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních
předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky).

•

výpis z obchodního rejstříku

•

K formuláři Příloha č. 2 uchazeč doloží doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace.

•

Doklady prokazující nabídkovou cenu (VV)

•

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením rekapitulace a položkovým
rozpočtem

•

elektronickou formou oceněných položkových rozpočtů ve formátu Microsoft Excel, ve
struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou

•

Nepodepsaný návrh smlouvy o dílo

•

Pojištění zhotovitele

Místo a termín předložení nabídek
Nabídky uchazeč v požadované tištěné formě a rozsahu doručí nebo předá na adresu:
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
Osoba oprávněné jednat: Ing. Luděk Hůlka – starosta, tel. 737 827 475
Termíny pro podávání nabídek jsou v úředních hodinách Po, St, od 16:00 – 17:30 hod, jinak po
telefonické domluvě.
Nejzazší termín doručení nebo předání nabídek je pondělí 14. 5. 2018 do 16:00 hodin.

Změna podmínek zadávací dokumentace, výběr uchazeče
Po ukončení soutěže Vyhlašovatel oznámí všem účastníkům výsledek soutěže.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a
to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na realizaci i jenom některých úseků.
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o zakázku, kteří si
vyzvedli zadávací dokumentaci.
Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.
Veškeré náklady spojené s přípravou a předložením nabídky snáší uchazeč bez jakéhokoliv
finančního nároku u zadavatele.
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Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Seznam referenčních zakázek

Příloha č. 3

Průvodní dokumentace

Příloha č. 4

Výkaz výměr

V Malém Beranově 25. 4. 2018

Ing. Luděk Hůlka
Starosta obce
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