Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace
zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších změn a doplňků ( dále jen zákon )

Název veřejné zakázky:

OPRAVA KOMUNIKACE V JARCOVÉ V LOKALITĚ SPODNÍ BRAŽISKA PO
PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH DNE 28.4.2017
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
jejímž jménem jedná:
mobil:
e-mail:
bankovní spojení:

Obec Jarcová
Jarcová 200, 75701 Valašské Meziříčí
00303879
Ivo Veselý, starosta
603 489 672
obec@jarcova.cz
5924851/0100

Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Veselý – starosta obce
Tel.: 571 631 010, 603 489 672
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Klasifikace předmětu zakázky
CPV 45000000-7 Stavební práce
Předmět zakázky:

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci „OPRAVA
KOMUNIKACE V JARCOVÉ V LOKALITĚ SPODNÍ BRAŽISKA PO PŘÍVALOVÝCH
DEŠTÍCH DNE 28.4.2017“, jejíž rozsah je dán technickou zprávou a výkazem výměr viz.

zadávací dokumentace.
Zadávací podklady :
Zadávací dokumentace je přiložena k této výzvě.
Místo plnění:
Místem realizace jsou stavební práce dodávané v rámci tohoto výběrového řízení v katastru obce
Jarcová na pozemku parc. č. 989/1.
Termín realizace:
Předpokládané zahájení: 1. 5. 2018
Předmět plnění bude dokončen nejpozději do: 31. 8. 2018
Informace o poskytnutí zadávací dokumentace:
Písemně vyzvaný dodavatel obdrží zadávací podklady s touto výzvou.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze
s kontaktní osobou, dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání veřejné zakázky musí být
podány v písemné formě na adresu zadavatele, nejpozěji však 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídky.
Požadavky na prokázání kvalifikačních požadavků:
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel požaduje
prokázání základních a kvalifikačních předpoladů. Způsob prokázání kvlifikace je podrobně
specifikován v zadávací dokumentaci.
Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje čestným prohlášením v krycím listu nabídky, které
v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem právnické osoby, a to v souladu se
způsobem jednání a podepisování za právnickou osobu.
Obec Jarcová si vymiňuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, s kterým má být uzavřena
smlouva.
Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení
Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky:
Oceněný rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle předloženého soupisu stavebních prací s
výkazem výměr a dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě – cena uvedena bez DPH,
s vyčíslením DPH, cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky
v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřena razítkem.
Jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk.
Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek:
Nabídky mohou být podávány poštou, nebo osobně na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek
končí 24. ledna 2018 ve 15:00 hodin. Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí
nabídky zadavatelem.
Doručení požadujeme v uzavřených obálkách s označením „NEOTEVÍRAT – OPRAVA
KOMUNIKACE V JARCOVÉ V LOKALITĚ SPODNÍ BRAŽISKA PO PŘÍVALOVÝCH
DEŠTÍCH DNE 28.4.2017“, s razítkem odesílatele. Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče
vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Otevírání obálek se uskuteční 1. 2. 2018 v 15:30 hodin na adrese zadavatele.
Otevírání obálek je pro uchazeče neveřejné.
Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.
Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Závěrečné informace:
Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je
používat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě
stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky; takováto
nabídka nebude hodnocena.
Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně dle § 49
zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Jarcová 9.1.2018
Ivo Veselý /starosta obce Jarcová/

