Výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace
ve veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zák. č. 137/2006 Sb.
1. Identifikace zadavatele
Název / Obchodní firma:
IČ:
DIČ:
Adresa sídla /
místa podnikání:
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

Obec Korouhev
002 76 855
Korouhev 234
569 93 Korouhev
Mgr. Ladislav Filipi – starosta
Mgr. Ladislav Filipi
+420 461 728 128, +420 461 728 008
obec.korouhev@email.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „zakázka“):
„Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev“
Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení revitalizace veřejného prostranství
u kostela Sv. Petra a Pavla v Korouhvi spočívající zejména ve vydláždění chodníků,
provedení sadových a parkových úprav a dodávce a instalaci parkového mobiliáře
Předmět plnění bude prováděn v souladu s projektovou dokumentací pro výběr
zhotovitele vypracovanou Ing. Stanislavou Bartošovou. Uvedená dokumentace tvoří
nedílnou součást zadávací dokumentace.
Přehled CPV kódů předmětu plnění:
45000000-7
45213316-1
77300000-3
43325000-7

Stavební práce
Stavební úpravy chodníků
Zahradnické služby
Zařízení parků a hřišť

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Termín zahájení plnění:
Plnění bude zahájeno bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo a předání nezbytných
podkladů k zakázce vybranému uchazeči, nejpozději však dne 15. října 2012.

Nejpozdější termín ukončení plnění:
30. června 2013
Místo plnění zakázky:
obec Korouhev, prostranství u kostela Sv. Petra a Pavla
Místo předání zakázky:
tamtéž

4. Podmínky přístupu zadávací dokumentaci
1.

Zadávací dokumentace se uchazečům poskytuje bezplatně jako příloha této výzvy.

5. Lhůta pro podání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. října 2012 v 16:00 hodin.
2.

Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny, uchazeči budou
o této skutečnosti bezodkladně vyrozuměni.

6. Způsob, forma a místo podávání nabídek
1. Uchazeč předloží nabídku vyhotovenou výše uvedeným způsobem do sídla zadavatele na
adrese: Korouhev 234, 569 93 Korouhev.
2. Nabídku je možno odevzdat v určené pracovní dny soutěžní lhůty, a to vždy v pondělí
a středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto dny je možné
podat nabídku po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle +420 461 728 128.
Opožděně podané nabídky nebudou zadavatelem otevřeny a uchazeči budou o této
skutečnosti informováni. Za podání nabídky se považuje fyzické převzetí zástupcem
zadavatele. Zadavatel ani jeho zástupce neodpovídají za zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že se dá
její obsah volně vyjmout, nebudou přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazečům.
3. Předložené a hodnocené nabídky nebudou zadavatelem uchazečům vráceny. Převzatou
zadávací dokumentaci uchazeči nevracejí zpět zadavateli, uchazeč však smí zadávací
dokumentaci použít výhradně pro účely vypracování nabídky pro tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu. Veškeré náklady uchazeče spojené se zpracováním nabídky a s účastí
v této soutěži jdou k tíži uchazeče.
4. Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem
a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu
zadavatele, razítko uchazeče a adresu, na níž je možné nabídku vrátit, a bude označena
nápisem Veřejná zakázka malého rozsahu„Revitalizace prostranství v centru obce
Korouhev“ !!! NEOTEVÍRAT !!!

7. Kritéria hodnocení
1.

Zakázka je řešena jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce nepodléhající
právní úpravě dle zákona č. 137/2006 Sb., přičemž kritériem pro zadání veřejné zakázky
je ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii:
o cena za dílo:
80 %
o doba záruky na stavební část díla:
10 %
o doba záruky na parkový mobiliář:
10 %

2.

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovacího systému. Vítěz bude určen na
základě porovnání součtů vážených hodnot jednotlivých dílčích kritérií.
Pro výpočet budou použity následující vzorce:
Nabídková cena – váha 80 %:
(nejnižší hodnocená nabídnutá cena : nabídnutá cena) x 100 = počet bodů
Pro zjištění vážené hodnoty kritéria se násobí body koeficientem 0,8
Doba záruky na stavební část díla – váha 10 %
(záruka nabídnutá : nejdelší nabídnutá záruka) x 100 = počet bodů
Pro zjištění vážené hodnoty kritéria se násobí body koeficientem 0,1
Doba záruky na parkový mobiliář – váha 10 %
(záruka nabídnutá : nejdelší nabídnutá záruka) x 100 = počet bodů
Pro zjištění vážené hodnoty kritéria se násobí body koeficientem 0,1

8. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
1.

2.

3.
4.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč ve své nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů (analogicky s ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění) z přílohy
této zadávací dokumentace doplněné a podepsané oprávněnou osobou uchazeče.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží: prostou
fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a prostou fotokopii
oprávnění k podnikání (zejména živnostenské oprávnění k Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování a dále Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
živnostenského zákona – obor 1: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost).
Splnění ekonomických a finančních předpokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží čestné
prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží seznam
významných zakázek realizovaných v posledních pěti letech, přičemž doloží nejméně tři
zakázky, v jejichž rámci byla realizována pokládka chodníků v minimální hodnotě 300 tis.
Kč u každé z nich a dále nejméně tři zakázky, jejichž předmětem byly parkové úpravy
včetně dodání mobiliáře v hodnotě minimálně 200 tis. Kč u každé z nich. Seznam bude
mít formu čestného prohlášení a bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

9. Další informace zadavatele související s realizací zakázky
1.

Uchazeče, kteří budou mít zájem o fyzickou prohlídku místa plnění, zadavatel
upozorňuje, že tato se uskuteční dne 20. září 2012 od 10:00 se srazem účastníků před
vchodem do kostela Sv. Petra a Pavla v Korouhvi.

2.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Oprávnění zadavatele
1.

Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají
uchazeči vůči zadavateli žádné právní ani jakékoli jiné nároky.

2.

Otevírání obálek bude neveřejné.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu.

V Korouhvi dne 11. září 2012

Mgr. Ladislav Filipi v.r.
starosta obce Korouhev

