Výzva k předložení nabídky
Název zakázky: Revitalizace hřbitova ve Viganticích
Druh podle předmětu
Druh podle výše
předpokládané hodnoty
Druh zadávacího řízení
Stav
Orientační cena

Popis

Předpokládaný termín
realizace akce
Místo plnění veřejné
zakázky

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek
Výzva k podání nabídky
Kč 3.245.106,- bez DPH
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace hřbitova v obci
Vigantice v rozsahu dle Projektové dokumentace vyhotovené Ing.
Zdeňkem Strnadelem a Ing. Ondřejem Nečaským z projekční
společnosti Zahrada-Park-Krajina, s.r.o..
Celková revitalizace hřbitova spočívá především v obnově
stávajících zpevněných ploch, veřejného osvětlení, mobiliáře a
provedení vegetačních úprav.
Předpoklad od 1. 6. 2017
Dokončení do 31. 10. 2017
Obec Vigantice, hřbitov, pozemky parc. č. 390/1, 395/1, 395/2,
395/4 a 1229/1 k. ú. Vigantice

Zadavatel:
Název zadavatele
Sídlo
Zastoupený
IČ, DIČ
E-mail
Telefon
Kontaktní osoba pro
veřejnou zakázku:

Obec Vigantice
Vigantice 203, 756 61 Vigantice
Zdenek Porubský
00304441, CZ00304441
starosta@vigantice.cz
+420 725 121 180
Ing. Veronika Hubová
Email: hubova@masroznovsko.cz
Mobil: +420 608 455 023

Termíny:
Zveřejněno od:
Nabídky do:

26. 1. 2017
7. 2. 2017 14:00 hod.

Další informace:
Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku staveniště před zpracováním nabídky. Jedná se o
veřejně přístupné místo, proto zadavatel prohlídku neorganizuje.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD)

– příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro
podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu ve Viganticích, č.p. 203, 756 61 Vigantice.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
- Čestné prohlášení o plnění základní způsobilosti (vzor v ZD) – podepsáno originál.
- Prokázání profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského
listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“ – prostá kopie. Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika
v oboru pozemní stavby – prostá kopie.
- Technickou kvalifikaci prokáže doložení min. 3 zakázek obdobného charakteru za
Kč 1.500.000,- bez DPH u každé z nich za posledních 5 let včetně osvědčení
objednatelů o řádném plnění dvou nejvýznamnějších z nich – podepsaný seznam
referenčních zakázek originál + osvědčení objednatelů v kopii.
- Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
Základní hodnotící kritérium: - nejnižší nabídková cena
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Zadavatel si stanovuje, že bude nabídky hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Obchodní podmínky jsou upravené v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je
přílohou zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině.
Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie, 1x na CD nebo DVD.
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy
k podání nabídky.
Projekt bude spolufinancován ze Zlínského kraje v případě obdržení dotace.
Celá zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na webových stránkách obce:
http://www.vigantice.cz/verejne-zakazky/

Přílohy:
Zadávací dokumentace (ZD)
P1 - Krycí list
P2 - Návrh smlouvy o dílo
P3 – Slepý položkový rozpočet
P4 - Čestné prohlášení – prokázání kvalifikace
P5 - Formulář referenčních zakázek
P6 - Seznam poddodavatelů
P7 – Projektová dokumentace
Ve Viganticích dne 26.1.2017
Zdenek Porubský
starosta obce Vigantice
elektronicky podepsáno

podepsal
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