MĚSTO ZBIROH
Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Zbiroh vyhlašuje podle § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce :

“Oprava místní komunikace Zbiroh, ul. Švabínská”
(jde o veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)

A/ Obecné zadávací podmínky :
1.

2.

Zpracovat cenovou nabídku na stavební práce - Oprava místní komunikace III. třídy
č. 002c, ul. Švabínská, Zbiroh, na části poz.parc.č.1928/1, 1928/8 v katastrální území
Zbiroh a to dle přiložené specifikace a projektové dokumentace, která je nedílnou
přílohou této výzvy.
Cenovou nabídku zájemce podá za dílo, včetně dodávky materiálu, práce a dopravy.

B/ Doba a místo plnění :
1.

Místo plnění :  poz.parc.č. 1928/1, 1928/8 v k.ú. Zbiroh

2.

Doba plnění : 15.4.2017 - 30.10.2017

C/ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 465.000,- Kč, včetně DPH.

D/ Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky :
1.

2.
3.
4.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána
oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně
od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.
Nabídka bude obsahovat název firmy, IČO, sídlo, telefonický kontakt, e-mail,
ID datové schránky, pokud ji má uchazeč zřízenou.
Nabídka bude obsahovat: celkovou cenu za dílo, včetně dodávky materiálu, práce a
dopravy, naceněný položkový rozpočet, harmonogram prací, popis praxe v oboru.
Nedílnou součástí nabídky bude kopie/scan výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopie dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu poptávky, seznam stavebních zakázek podobného
rozsahu za poslední 3 roky.
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5.

6.

Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno
přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena
v 1 výtisku.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkou
a razítkem uchazeče a zřetelně označena popiskou “NEOTVÍRAT - NABÍDKA Oprava místní komunikace Zbiroh, ul. Švabínská”.

E/ Lhůta a místo pro podání nabídek :
Nabídku uchazeč zašle, popř. osobně předá, v uzavřené obálce v termínu do 27.3.2017
(pondělí) do 9,00 hod. na adresu : Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh,

a označí ji zřetelně popiskou “NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Oprava místní komunikace Zbiroh,
ul. Švabínská”.

F/ Otevírání obálek s nabídkami, informace o výsledku poptávkového řízení :
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí dne 27.3.2017 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Zbiroh, 1. patro - přístavba. Přítomnost oprávněných osob za
uchazeče je přípustná.
Nabídky posoudí hodnotící komise dle daných kritérií. Hodnocení komise bude doporučením
pro radu města Zbiroh, která doporučení projedná a rozhodne o dodavateli této veřejné
zakázky. Uchazeči budou o výsledku veřejného poptávkového řízení informováni písemně
ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne rozhodnutí rady města Zbiroh.

G/ Hodnotící kritéria :
Základní hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky je celková nabídka uchazeče.
Dílčí hodnotící kritéria :
1. Nabídková cena, váha 70%
2. Celkové hodnocení nabídky (zpracování nabídky, praxe), váha 30%

H/ Práva zadavatele:
1. Právo nevracet uchazečům podané nabídky.
2. Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
na veřejnou zakázku.
3. Právo zrušit poptávkové řízení bez udání důvodu.

MĚSTO ZBIROH
Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz
4. Právo odchýlit se od uvedených podmínek a taktéž právo nevybrat žádnou podanou
nabídku.

CH/ Ostatní:
1. Informace pro uchazeče:
Prohlídku místa plnění si zajistí každý uchazeč samostatně dle vlastního uvážení a
možností, jedná se o veřejně přístupné místo.
2. Kontaktní osoba za zadavatele:
Marie Teršová, tel. 373749537, marie.tersova@zbiroh.cz,
Ing. Milan Rusek, starosta města Zbiroh, tel. 603505208, starosta@zbiroh.cz.

Zbiroh, dne 6.3.2017

………………………………….
Ing. Milan Rusek
starosta města Zbiroh

Přílohy : (na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele)
1./ Projektová dokumentace
2./ Položkový rozpočet

