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Bc. Františkem Hen2lern, staTostou obce

00075566

1 Vvmezení předmětu zadávané zakázkv:

Předmětem realizace projektu je oprava místní komunikace V obci Kryštofovy Hamry na p,p.č. 17,

15/3, 25/2, 21/5, 29/7, 31o, 238/3, 42/7, 43/4,4311, k.ú, Kryštofovy Hamry, ,,edná se o liniovou

stavbu složenou z několika úseků V celkové délce o,95km, V šířkách 2,5m, 3,om a 5,5m. V rámci

rekonstrukce části úseku bude provedena rekonstrukce cesty formou provedení nového živičného

povrchu a s tím souvisejících podsypů Vč, krajnic z asfaltového recyk|átu a pročištěni stáVajících a

provedeni nových propu§tků a podélných příkopů, V části úseku mlatového podloží kompletní

konstrukce komunikace, V části stávající zástavby konstrukce ze žpevněného podloží kamenivem, V

části úseku s destabilizovaným svahem s provedením opěrné gabionové zdi a prodlot]žením

stáVajícího podzemního profilu vodoteče.

celková plocha opravované komunikace 2648 m2,

k vt/běrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona

ě. L3412016 Sb,, zákona o veře|ných zakázkách

obec Kryštofovy Hamry Vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce:

,,oPRAVA MK NoVÝ sVĚT"

ldentif ikační údaje zadavátele:

zadavatel:

NázeV:

Sídlo:

Zastoupena:

tč:
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2 obchodní podmínkv:

stavební práce budou realjzovány na základě písemné smlouvy o dílo s Vybraným uchazečem,

součástí nabídky bude podepsaný náVrh smlouvy o dílo (Viz příloha č, 3).

Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavate|em Vystavených a odbéíatelem

odsouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla,

Venkova Ministerstva pro místní rozvo] na rok 2019 {Reelstrační ist akce zroku 2o2o), Termín

dokončeníie maximálnía nebude možné iei s ohledem na čerpánídotace měnit.

3 Te.hnické oodmínkv:

stavba bude prováděna dle schválených technolo8ických postupů a Vsouladu s práVnimi a

technickými normami platnými V ČR, Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití

V České republice - Es - prohlášení o shodě (Prokárání při předánídíla),

4 požádavek ná rDůsob zDřacování nabídkové cenv|

Nabidková cena bude zpracována dle Výkazu Výměr (slepého rozpočtu), kten/ je součástí

zadáVací dokumentace, celková cena díla bude 2ahrnovat veškeré náklady spojené s prováděnim

praci, náklady na Vybudování zařízenístaveniště, na dopravu, ener8ie, přechodné dopravní2načení,

uvedeníokolních pozemkú do půVodního staVu.

Nabídková cena bude uvedena v kč,

V nabídce bude uvedena cena bllqltl samostatně DPH a ce|ková cena s DPH.

Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešeni se proto nepřipouští.

5 Proíesní kvaIifikační předpok|adv:

Součástí nábídky musí být kopie Výpisu zobchodního rejstříku, živnostenského istu či jiné

obdobné evidence, pokud je Vní uchazeč zapsán. Dok]ad musí prokazovát opráVnění kpodnikání

V ro?sahu odpovÍdajícím předmětu zakázky, Plně postačíběŽná kopie tohoto dokurnentu.
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6 zákládní kvalifikační předpokladv:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmétem podnikání

- Vůči majetku dodavatele neprobihá insolvenční řízeni, vněmž bylo Vydáno rozhodnutí o

úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje kúhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto| že majetek byl zcela

nepostačující, nebo byla zavedena nucená spráVa podle zvláštních práVnich předpisů

- dodavatel neniv likvida.i

splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč ori8inálem čestného prohlášení,

7 podmínkv a požadavkv na zpracování nabídkv:

Nabídka bude doručena V Zalepené obálce, která bude Viditelně označena nápisem ,,oprava

MK NoMý svět - neotvírat". Na obálce budou uvedeny identjfikační údaje uchazeče (adresa, razitko

apod.)

Nabídka bude zpracována dle poskytnutého výkazu Výměr. Bude uvedena jedna nabídková

cena za kompletní dílo, Uchazeč Ve sVé nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení stavebních

prací, přičemž zadavatel předpokládá provedení stavebních pracíV době od o8/2o2o do max. 22. 11.

2020. Doba plněníbude uvedena počtem kalendářních dnů.

Nepřipouští se Variantní řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby

s jednou cenou,

Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené Ve VýzVě a musí být podepsána

osobou opráVněnou jednatjménem či za uchazeče.

Nabidky budo! posouzeny zhlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění
jednoho nebo Vice kriterií bude nabidka z Výběrového řízeníVyloučena.

8 způsob hodnocení nabídEk:

Jediným kriteriem hodnocení nabídek je Výše nabídkové ceny vč. DPH, Bude Vybrán uchazeč

s nejnižší nabidkovou cenou. V případě řovnosti nabídkových cen bude jako vítěžná stanovena

nabídka uchazeče, kteni podal svou nabídkU dříVe,
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9 Lhůtá a místo pro podání nabídek;
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 10. 8. 2o2o do 1o:o0 hodin,

Místem pro podání nobídek je adre,a:

obecní úřad Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry 64

43191 Vejprty

Kontaktní osobai Bc. František Henzl- starostá tel. +42o 728 3o7 610

10 Prává zadavatele

Zadavatel sivyhrazu.ie právo odmítnout Všechny přédložené nabídky.

Zadavatel siVyhrazuje práVo zrušit soutěž kdykoli V jejím prúběhu.

Zadavatel sivyhrazuje práVo jednat o konečném zněnísmlouvy o dílo,

11 Přílohv

Příloha č. 1- Krycí list nabídky

Příloha č,2 -Výkaz Výměr

Příloha č, 3 - Návrh soD

Ve KryštofovÝch H a m re ch 22,1 , 2a2a

/il-''tr'\
František Henzl

starosta

- /§#š 7.n
\á:.]"ň".^š


