Obec Stratov

Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
Tel./fax (+420) 325 551 461 e-mail: obec.stratov@tiscali.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk č. účtu: 8727-191/0100

IČO: 239828

Stratov 20.4.2012
Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 3 - 2012 dle vnitřní směrnice
obce Stratov 2/2007.
Obec Stratov tímto zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na:
Projekční práce pro výstavbu infrastruktury v lokalitě Za Radostí II v obci Stratov. Podmínky
výzvy jsou uvedeny na 4 stranách vlastního zadání výzvy.

S pozdravem

Josef Horvát
starosta obce
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Obec Stratov

Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
Tel./fax (+420) 325 551 461 e-mail: obec.stratov@tiscali.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk č. účtu: 8727191/0100

IČO: 00239828

Ve Stratově 20.4.2012
číslo malé veřejné zakázky: 3 - 2012

Obec Stratov vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) se
střední hodnotou č. 3-2012 na realizaci akce:

Projekční práce pro výstavbu infrastruktury v lokalitě Za Radostí II v obci Stratov
1.Zadavatel (objednatel)
Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupená Josefem Horvátem, starostou
IČO: 239828
bankovní spojení: KB Nymburk 8727191/0100
telefon: 325 551 461, 724 188 660
fax: 325 551 461
2.Vymezení předmětu plnění VZMR
Předmětem zakázky je realizace akce:
Zhotovení projektů ke stavebnímu povolení a zadávacímu řízení, včetně výkaz výměru a položkového
rozpočtu pro jednotlivé části infrastruktury v nově připravované lokalitě Za Radostí II v obci Stratov, a
to na základě již zpracovaného a schváleného Regulačního plánu, který plně nahrazuje územní
rozhodnutí na umístění jednotlivých částí infrastruktury. Tento dokument bude podkladem pro zhotovení
projektů a bude k dispozici k vyzvednutí spolu s dalšími dvěmi dokumenty, ze kterých je třeba vycházet
při realizaci zakázky. Jedná se o výškopis lokality a Geometrický plán lokality s dělením pozemků.
Předmětem zakázky je zhotovení těchto projektů projektů:
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ DĚŠŤOVÝCH VPUSTÍ A VSAKOVACÍHO POTRUBÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČETNĚ SVÍTIDEL
- KOMUNIKACE SE ZPOMALOVACÍMI PRUHY, VJEZDY NA POZEMEK, PARKOVACÍMI
STÁNÍMI A KOMPLETNÍM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.
- Součástí zákázky bude provedení geologického průzkumu pro dešťovou kanalizaci
3. Předpokládaná výše zakázky
Zadavatel předpokládá na základě průzkumu celkovou částku kompletní zakázky 200.000,-Kč bez DPH
4. Doba plnění zakázky
a) Zahájení prací:
Konec a předání prací:

: nejpozději do10 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo
: dle smlouvy o dílo, nejpozději však do 3 měsíců od zahájení prací
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b) Splněním zakázky se rozumí úplné a bezvadné dokončení. Uchazeč navrhne lhůtu plnění v nabídce,
která bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout i ty
práce, které nejsou v zadání přímo obsaženy, ale uchazeč je mohl nebo měl na základě svých
odborných a technických znalostí předpokládat. Jakákoliv změna z důvodu opomenutí nebo chyby
není možná.
5. Kvalifikační předpoklady
a) základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
• jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,
• který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení,
• vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
• jenž není v likvidaci,
• který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek
• na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném
• a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
• jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření,
• který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
• kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce cizinců
Dodavatel doloží ve formě čestného prohlášení. Zadavatel si může před podpisem smlouvy vyžádat
předložení dokladů (kopie, originál či ověření kopie)
b) profesní kvalifikace:
• výpis z obchodního rejstříku
• doklad o oprávnění k podnikání
• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
c) ekonomická kvalifikace:
• dodavatel doloží formou četsného prohlášení, že je schopen splnit veřejnou zakázku po
ekonomické a finanční stránce
d) technická kvalifikace:
• dodavatel předloží seznam zakázek obdobného významu za posledních pět let s tím, že
minimálně jedna zakázka bude ve výši 100.000,- Kč bez DPH
5. Obchodní, platební a technické podmínky
a) Obchodní podmínky
• dodavatel předloží jako součást nabídky Návrh smlouvy o dílo
b) Platební podmínky
• objednatel neposkytuje zálohy
• převzetím díla se rozumí jeho kompletní předání, což bude zaznamenáno na předávacím
protokolu
• splatnost faktur je 21dní od obdržení faktury objednatelem
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c) Technické podmínky
• objednatel požaduje vypracování projektů dle platných ČSN
• Zhotovitel zpracuje projekt veřejného osvětlení podle podkladů, které obdrží před
zahájením projekčních prací od objednatele v elektronické podobě, tak aby navržená
podoba odpovídala ČSN. Podklady poskytnuté objednatelem zhotoviteli budou obsahovat:
a) technickou specifikaci osvětlovací techniky (svítidla + stožáry),které zhotovitel zapracuje
do projektové dokumentace. b) specifikaci parametrů osvětlovací soustavy (povinné
průměrné hodnoty osvětlenosti, údaje o rovnoměrnostech osvětlení a omezení oslnění). c)
autorizovaný světelně technický výpočet veřejného osvětlení pro danou aplikaci/.
Podklady budou předány v elektronické podobě a zároveň jako výtisk. Zhotovitel zapracuje texty
podkladů do textové části projektové dokumentace.
6. Varianty nabídky
• objednatel nepřipouští. V případě jejich uvedení v nabídce bude tato vyřazena z řízení.
7. Způsob zpracování ceny
• objednatel požaduje nabídkovou cenu za celé plnění, a to v členění:
1. bez DPH
2. s DPH
3. celková cena
8. Hodnotící kritéria
• objednatel vybere ekonomicky nejvýhodnější nabídku podle těchto kritérií a jejich váhy:
1. cena........................................70% (nejlepší nabídka 100 bodů)
2. dodací lhůta........................... 20% (nejlepší nabídka 100 bodů)
3. technická úroveň řešení ........10% (nejlepší nabídka 100 bodů)
Z nabídek bude automaticky vyřazena ta, jejíž podavatel má vůči zadavateli ke dni podání finanční
závazek po splatnosti, či případné nevyřízené reklamace z dříve prováděných prací pro zadavatele.
9. Požadavky a výhrady objednatele (zadavatele)
1. Podklady k vypracování nabídky v elektronické či papírové podobě lze obdržet osobně na obecním
úřadě, po předchozí telefonické domluvě (tel: 724188660) oproti úhradě 200,- Kč.
2. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a
právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
4. Zadavatel má právo změnit rozsah zakázky.
5. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
V řízení o výběru této zakázky se postupuje podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
malého rozsahu v platném znění.
Bližší informace o zakázce, prohlídka lokality, vyžádání dokumentace v elektronické podobě podá Josef
Horvát, starosta obce, tel: 724 188 660.
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XI. Podání nabídek
Zájemci o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na adresu Obec Stratov, Stratov 90,
289 22 Lysá nad Labem do 11.5.2012 do 12,00 hodin v zalepené obálce, označené: „Projekční práce
pro výstavbu infrastruktury v lokalitě Za Radostí II v obci Stratov“.
Neveřejné otevírání obálek a následné zasedání hodnotící komise proběhne v termínu do poloviny
května 2012.
O firmě, která bude dodavatelem rozhodne zastupitelstvo obce na veřejném zasedání nejpozději do
10.6.2012. Termín veřejného zasedání bude zveřejněn na úřední desce minimálně 7 dní před jeho
konáním. Po veřejném zasedání budou firmy o výsledku veřejné zakázky informovány do 3
pracovních dnů od konání veřejného zasedání, a to formou doporučeného dopisu, na adresu,
kterou uvede uchazeč v nabídce. S vítěznou firmou bude podepsána Smlouva o dílo, a to nejpozději do
5 dnů od odeslání informace o výsledku veřejné zakázky.
........................................................
Josef Horvát
starosta obce
K zveřejnění dne: 20.4.2012
K sejmutí dne:
11.5.2012

Zveřejněno: 20.4.2012
Sejmuto:
Zodpovídá:

Josef Horvát
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