MĚSTO

OLOVÍ

__________________________________________________________________________
Město Oloví, Hory č. p. 42, 357 07 Oloví – Karlovarský kraj, tel. 352673232

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadavatel:

Město Oloví
Hory 42
357 07 Oloví
IČ: 00259535
zastoupená panem starostou Jiřím Mikulášem

Oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na zhotovitele akcí:
„Rekonstrukce schodišť před č.p. 140, 145 – 150, Oloví sídliště Hory“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených
v § 6 tohoto zákona
Organizací výběrového řízení pověřil zadavatel p. Radka Ježka, adresa Dušínova
1317/1, 323 00 Plzeň.

1/ Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen následovně:
Předmětem zakázky je provedení „Rekonstrukce schodišť před č.p. 140, 145 – 150,
Oloví sídliště Hory“– dle výkazu výměr zpracovaný Radkem Ježkem.
Do předmětu plnění dále patří zejména:
 vedení stavebního deníku,
 účast na kontrolních dnech stavby,
 zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště,
 přechodné dopravní značení,
 zjištění a ochrana inženýrských sítí vč. případného vytyčení,
 uvedení stavbou dotčených ploch do původního, nebo navrženého stavu,
 průběžný úklid staveniště,
 opětovné převzetí stavbou dotčených sítí.
 k předání díla zhotovitel dodá: - atesty, certifikáty na použité materiály,
- doklad o uvedení stavbou dotčených pozemků
.
do původního stavu.

IČ: 00259535

DIČ: CZ00259535

číslo účtu: 0862165319/0800

Předpokládané náklady díla:
 1 100 000,-Kč bez DPH
2/ Doba a místo plnění:
Předpokládaný termín realizace stavby je 05-06/2020 – zadavatel předpokládá, že
doba samotné realizace nepřesáhne 8 týdnů.
Místem plnění: Město Oloví. – viz zakázka.
3/ Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, jediným
hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.
4/ Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů doložením:
 kopie dokladu o oprávnění k podnikání – výpis z obch. rejstříku, ŽL, autorizační
osvědčení
 pro pozemní stavby nebo dopravní stavby – stačí kopie.

5/ Obsah nabídky:
Nabídka bude obsahovat:
 identifikační údaje uchazeče,
 doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče – viz. bod 4,
 záruční lhůtu na dílo – min. 60. měsíců,
 lhůta realizace v týdnech – max. 8 týdnů,
 nabídkovou cenu – bez DPH, výpočet DPH a celkovou nabídkovou cenu vč.
. DPH,
 nabídková cena bude zpracována na základě přiloženého výkazu výměr.
 návrh smlouvy o dílo

..

Veškeré části /listy nabídky spolu s přílohami budou pevným spojením tvořit jeden
celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem, nebo pečetí uchazeče.
Nabídka bude podána v jedné obálce, která bude řádně uzavřena a zabezpečena proti
možnosti vyjmout její obsah bez porušení. Obálka bude označena:
NEOTVÍRAT – NABÍDKA

„Rekonstrukce schodišť před č.p. 140, 145 – 150, Oloví sídliště Hory“
razítkem uchazeče vč. podpisu odpovědného zástupce.

IČ: 00259535

DIČ: CZ00259535

číslo účtu: 0862165319/0800

6/ Lhůta, místo podání nabídek a zadávací lhůta:
Nabídky lze podat osobně na adrese:

Město Oloví
Hory 42
357 07 Oloví

nejpozději do:

12.03.2020 do 10 hod.

Uchazeč je svojí nabídkou vázán do 27.03.2020
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování písemně neprodleně po . .
. rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky.

7/ Další podmínky:
1/ Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a soutěž zrušit
bez
udání důvodů, případně si vyžádat od uchazečů doplňující údaje.
2/ Případné upřesňující informace lze získat od R. Ježka pověřeného organizací
výběrového řízení na tel. č. 602 707 576 a starosty Města Oloví, p. J. Mikuláše
724 180 785
Digitálně podepsal
Jiří
Jiří Mikuláš
Datum: 2020.02.25
Mikuláš
12:26:17 +01'00'
......................................................

V Oloví dne 25.02.2020

Jiří Mikuláš
starosta Města Oloví
Příloha - 2x Výkaz výměr

IČ: 00259535

DIČ: CZ00259535

číslo účtu: 0862165319/0800

