MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
582 63 Ždírec n.D., tel.: 569 694 433, e-mail: mesto@zdirec.cz

VÝZVA + ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podání cenové nabídky na realizaci díla č. 17/2016

„STAVEBNÍ ÚPRAVY LUČNÍ ULICE“
Veřejná zakázka malého rozsahu dle §27 zákona č.134/2016 Sb.
Veřejný zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
00268542

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného řízení na stavební práce – rekonstrukce místní
komunikace Luční ulice a vyzývá uchazeče o zakázku k podání nabídky dle zadávací dokumentace.
1) Předmět nabídky:
Kompletní rekonstrukce místní komunikace ulice Luční dle PD spol. DMC Havlíčkův Brod s.r.o., č.z.
15022 z 03/2016
„Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou“, SO 101 - I. etapa, ulice Luční.
Jedná se o stavební úpravy komunikace ulice Luční o délce 220,00 m, šíře 5,00 m.
Před započetím prací vyznačí společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., všechny povrchové
prvky kanalizačního a vodovodního řadu a předá je protokolárně zhotoviteli.
Po ukončení opravy místních komunikací předá zhotovitel investorovi kopii předávacího protokolu, kterým
VaK potvrdí převzetí všech prvků kanalizace a vodovodu v opravované lokalitě od zhotovitele.
2) Doba plnění:
− zahájení prací - duben 2017
− kompletní předání díla nejdéle do 14. července 2017
3) Platební podmínky:
Měsíční fakturace prací na základě odsouhlaseného výkazu provedených prací. Po předání a převzetí
opravy místních komunikací uhradí investor zhotoviteli do 15 dnů kompletní cenu za provedené dílo.
4) Rozsah zpracování nabídky:
a) identifikační údaje uchazeče
b) prokázání profesní kvalifikace uchazeče
(prostá kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku)
c) položková cena za dílo dle výkazu výměr,
d) cena za dílo celkem bez a vč. DPH
e) záruka na dílo (min. 60 měsíců)
5) Kritéria pro hodnocení nabídek:
Podané nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny při dodržení termínu provedení prací a dodržení minimální požadované záruční doby.
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6) Termín pro podání nabídek, termín prohlídky staveniště, otevírání obálek s nabídkami:
Písemné nabídky do soutěže budou zaslány do 6. prosince 2016 do 10:00 hod.
Zaslanou nabídku označte „Nabídka 17/2016“.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 6. prosince 2016 v 10:05 hod.
Prohlídka staveniště: dle telefonické dohody se zadavatelem
7) Identifikační údaje zadavatele, místo pro podávání nabídek:
Zadavatel:
Město Ždírec nad Doubravou
IČ 00268542
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární zástupci:
p. Jan Martinec, starosta – martinec.j@zdirec.cz, tel: 731 449 549
Ing. Bohumír Nikl, místostarosta – nikl.b@zdirec.cz, tel.: 602 493 451
Místo pro podávání nabídek:
Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
ID datové schránky: kg2bqmn
Informace k soutěži podává p. Jan Martinec, martinec.j@zdirec.cz , tel.: 731 449 549,
a p. Luděk Špinar – spinar-l@zdirec.cz, tel.: 776 430 012.
8) Zvláštní podmínky realizace dodávky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů nebo v souladu s ust. §
84 odst. 4 zákona zadávací řízení zrušit nejpozději do uzavření smlouvy o dílo.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit před podpisem smlouvy rozsah zadávané opravy nebo zakázku
rozdělit s ohledem na finanční plnění.
c) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.
d) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006
Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §12 odstavec (6) zákona o veřejných zakázkách.
=========================================================================
Za zadavatele:
Jan Martinec, starosta v.r.
Ve Ždírci nad Doubravou 11. listopadu 2016
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