Obec LIPINA
Lipina 81
785 01 Šternberk

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
Zadavatel obec Lipina vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „Komunikace spojující části Lipina a Stachov 1. etapa“.
1.

INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název akce

„Komunikace spojující části Lipina a Stachov 1. etapa“

SO 100 – KOMUNIKACE: Komunikace o celkové délce 226,74 m a převažující šířce 3 m bude napojena
na stávající komunikaci na pozemku parc.č. 476/5 v k.ú. Lipina u Šternberka a na pozemku parc.č. 532 v
k.ú. Stachov u Šternberka.
SO 301 – VODOVOD: Vodovodní řad 1 z HDPE 110x10 mm o délce 131 m bude napojen na stávající
vodovod PVC DN150 na pozemku parc.č. 156/2 v k.ú. Stachov u Šternberka. Vodovodní řad 2 z HDPE
90x8,2 mm o délce 219 m bude napojen na stávající vodovod na pozemku parc.č. 476/5 v k.ú. Lipina u
Šternberka. Oba vodovodní řady budou propojeny na pozemku parc.č. 476/2 v k.ú. Lipina u Šternberka.
SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace PVC DN250 o celkové délce 217 m bude
napojena na koncovou šachtu na pozemku parc.č. 476/5 v k.ú. Lipina u Šternberka.
Místo realizace akce
Katastrální území obce Lipina u Šternberka
Předpokládané termíny plnění Zahájení:
07 / 2012
Limitní termín ukončení:
15. 11. 2012
2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Obec LIPINA
Lipina 81
785 01 Šternberk
IČ: 00635278
Tel: 585 013 631
E-mail: lipinacity@seznam.cz
Osoba oprávněné jednat za zadavatele: Tomáš Pudl – starosta obce
3.

INFORMACE O MOŽNOSTECH VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Údaje o místě a kontaktní osobě pro vyzvednutí zadávací dokumentace
Obec LIPINA
Tomáš Pudl – starosta obce
Lipina 81
Tel: 585 013 631
785 01 Šternberk
Email: lipinacity@seznam.cz
Lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace
Datum: do 04. 06. 2012
Hodina:
do 12:00
Vyžádání zadávací dokumentace bude možné pouze formou písemné žádosti poštou nebo emailem.
Zadavatel nepožaduje úhradu za zadávací dokumentace, ta bude zaslána v elektronické podobě na CD.
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci
Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručena nejpozději ve stejném
termínu, jako je lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace, a to v písemné podobě na výše uvedený kontakt.
Prohlídka místa realizace stavby:
Prohlídka je možná v období od 28. 5. 2012 do 4. 6. 2012 vždy do 12:00 hod a pouze po předchozí
telefonické dohodě se zadavatelem.
4.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY

Datum, hodina:

07. 06. 2012 do 12:00 hod

Adresa pro podání nabídky

Obec LIPINA
Lipina 81
785 01 Šternberk

Obec LIPINA
Lipina 81
785 01 Šternberk
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně na adrese obecního úřadu obce Lipina.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Elektronické podání nabídky není možné, zadavatel nepřipouští
variantnost nabídek.
5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení (dle přílohy č. 2
zadávací dokumentace), podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů následující doklady v prosté kopii:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění technických kvalifikačních předpokladů následující doklady:
 seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném
plnění těchto prací. Zadavatel požaduje předložení seznamu a osvědčení objednatelů minimálně 2
staveb obdobného charakteru, přičemž hodnota stavebních prací musí činit minimálně 1,3 mil. Kč
bez DPH za každou z nich.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení
Pravost dokladů
Nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění
kvalifikace v prosté kopii.
Seznam subdodavatelů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval část veřejné zakázky, kterou má v úmyslu
zadat subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Tento seznam ve formě
tabulky bude také součástí následné smlouvy o dílo a je závazný. Uchazeč (zhotovitel) je povinen písemně
informovat objednatele o jakékoliv změně subdodavatele a je oprávněn ji provést až po schválení
objednatelem.
6.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je nejnižší nabídková cena.
Úplné nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude ta
nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky taktéž obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají
nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
V Lipině dne 25. 05. 2012
………………………………………….
Tomáš Pudl
starosta obce
Přílohy elektronicky na CD:
1) Zadávací dokumentace – textová část
2) Projektová dokumentace
3) Výkaz výměr

