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Zastoupen: Mgr.MiroslavemFraňkem
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Zadavatel vás

\'YZÝTÁ
zakázku dle PRv mimo

k podání nabídky na v€řejnou

režim zákona č. 137/2006 sb.' ve

znění pozdějších předpisů

Zaktizka je spoturtnancovliha z

PÍog mu

Íozvoje venkova českérep blik! na období

2007 - 2013
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Názeý l,eř<iné zakázky

"LEsNÍ

cEsTA'

SÍťučnýlexbvý popis yeřejné zakazl9y

v

rámci stavební zakázky bude provedena ťekonstrukce ]esní cest} (so 01) v dé]ce 376
m' šířka silničníkorunji d m s vozovkou 3 tÍ. Navřženy jsou t}to konstrukčDívřstlT:

l) posyp krytu lomov}'mi ýýsivkami v množství rio 25kg/m2
2) podlak ze štěrkodrti (2cm v podkladu) tl. l2cm
3) podklad z kameniva vel. 63

-

125mm

-

tl. 25cm

_
'í) poklad ze štěrkodřti tl. 15 cm
Předmětem plnění zakázky je kompletní dodávka stavebních a montážníchpřací dle
projektové dokumcntace, kteřá je součástítéto výz!T.
jl/t"!o

pInení dodáýI')

Nlěs|.s L€denice
Předpokládaný tetm ín zaháj ení dodání

Říjcn 2012
Termín dodání nax do

Listopad 2012
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Hodina
Datum
19.10.2012 1.2,00
,lJr'

'a

pro podání nabidA1

Náměstí č.p. 89' 373 l

l

Led€nice

.Iínépřesi1ující údaie, lhúta Prc podání nabídek

l

chaZeči mohou své nabídk\ nř(dlnžit do

Dítlu l9'l0.20l2 do

l2.00 hodin

Při doručenípoštou je rozhodujícípřezenčnírazítko, včasnost doručeníje rizikem
uchazeče'

odvolat zaslanou nabídku je možnépísemnou fořmou ncjpozdčji do dne otevíráni
obá|ck s nabídkanli.

všechny nalridky doručenépo tomto tormínU nebudou přijaty.
Předpokládaná coDa zakázky činí1'2 mil. bez DPH
E l e kt ro

n ic

ké padání

rub

ír:l ky

Tato íořma neni přípustná
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splnění základních kvaliÍikačnichpředpolrladů lze prokázat přcd|ožcnínl čestného

prohlášení.

a) dodavatel nebyl Pravonocně

odsouzen pro tÍestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikáni

b) vůčimaictku dodaYatele neprobíhá insolv€nčni řízení, v němž bylo \Tdáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolYenčnínávrh ncbYl zamítnut proto' žc majetek
ncpostačuje k úhladě níkladůinsolYenčníhořízení,nebo neb"vl konkurs zrušcn
proto' že najetek byl zc€la ncpostačujícínebo za\'edcna nucená správa podle
2vláštních právnich př€dpisů,

c)

dodavatel není Y likvidaci'

1.2 Prýbsní kvalýik;tlční Předpoklqdy
Splnění kvaliíikačníchpředpokladů bude prokázáno předlož€nítn prosté kopieI
a) výpisu z obchodního re.istříku, pokud je v nčm zapsán' či lÍpis zjiné obdobné
evidcnce
b) doklad o oprávněni k podnikání podle Zvláštních právních předpisů v řozsahD
odpovídajícínrpředmětu vcřčjnó zakázky, zejména doklad přokazující příslušné
živnostcnské opřáYnění či Iiccnci
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Základním hodnotícím kritófiem pro zadání veřejné zakízky je nejnižšínabídkotá
cena

V Ledenicích dne 26.9.20l2

V1r ěšeno tlne:

g
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Sejmuto dne:
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1.

obchodní podninlq

obchodní podmínky budou lYcházet v plnérn rozsahu ze Yšeobecných obchodních
podmínek podIe obchodního zákoníku
Provedené práce budou hrazeny po dokončení staYby a přťdání zadavateli'
Doba splatíosti faktur} bud€ 2l dnů.

2'

,lymezení předmětu zadáyané zakázlry

(CPv)

Kód CPl/ 45000000-7 _ sÍaýebnípflice
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Zadavatel nepřipouští vaŤiantní ř€šení

1.

Požatlawk na způsob zplacoyání nabídkolé ce y

NabídkoYá cena bude zpracována na stavební práce podle před|ožcné přojektové
dokumentace s popis€m jednotli!ých oddílůa standardů s případnÍ'mi odchylkami od
projektové dokum€ntaceJ k1eré uchazeč měl nebo mohl, na základě s\'ých odboných a
technických znalostí, předpokládat' Nabídková cena se zpracuje jako cena nejqiše
přípust'ná na základě jednotlivých cen a sazeb' DPH bude uv€deno zvlášť. Cena bude
pevná a jednotkové ceny uvcdeÍév nabídce zůstanou nezměněny po celou dobu
!ýstavby.

Uchaz€č jc povin€n oc€nit výkaz výměr' kteÚ
v elektronické a tištěné podobě.

je

součástí zadávací dokumentace

Změna nabídkové ceny není možná s týjimkou případů věcnÍ'ch změn' které by
požádoval zadavatel nad rámec zadávací dokumentace.

Dojde-li při zpřacování nabídl{T k nesouladu mezi dokumcntací stavby a výkazem
!ýměř, jsou přo stanoverrí nabídkovó ceny řozhodující údaje obsaženéve l"ýkazu
yýměř.

obsahujeJi zadávací dokumentace jakékoliv požadavlT n€bo odkazy na obchodni
Íirmy, specifické oznáčení výřobků, ktelé platí pro určitéhopodnikát€le nebo jeho
organizačnísložku za přiznačné, přůmyslové vzory, ochranné známky či označení
původu, zadavat€l

Umožňuj€ použít i jiné kvalilativnč a technick'Y obdobné řešení.
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Lesni cesta

Nabídka a požadované podklady musí být podány písemně a podepsány osobami
opráYněnými zastupováním ořganizace podle výpisu z obchodního ŤejstŤíku.Nabídka
bude dále obsabovat úplnou obchodní adresu účastníkas připojeníÍn r^zítk^
spolcčnosti a datum. Nabídka bude přcdložena v uzavřené' razítlrJ uchazcče zap€četěné
cesta" a opatř€na nápisem ,,NEoTVIRA.T"
a označené obálce s nápisem

6.

',Lesní

Způsob hodnocení nabídek podle hodnoÍícíchkŤílérií

základním hodnotícím křitériem bude nejnižšinabídková c€na.
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Jiné PožadTyky zadclýa\ele

a

plněníwřejné zakózky

Každý uchazeč přcdloží pouze j€dnu nabídku. Uchazcč, ktcď bud€ Dv€den ve \ ice ncž
v jedné nabídce, bude ryloučcn.
NabÍdka bude zpracována a předložena v českémjazyc€.

Zadavatel n€požaduje
dokum€ntace.

úhrad nákladů souvisejících s poskytnutím Zadávací

Účastníci soutěže musí chránit informace získanéY dokumentech soutěž€ jako

soukromé a důvěrné. Vcškeyédokumenty soutěže mohou být použity pouze přo úče|y
této soutěže.

8.

oÍeyíráníobálek / smlouta o dílo

otevířání obálek a hodnoc€ní nabidek budc přovedeno dne 19.10.2012 Ye 13:00 hodin
na úřadě měst-Yse Ledenic€.

Náklády na zpracování nabidky nese uchazeč.
Náklady ořganizátora týzlT k podáni nabídky hradí zadavatel, kteÚ téžhradí náklady
na 1Thodnocení nabídck.
s vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Návřh smloulT o dílo je sn|lčáslí
zadávtcí dokumentace a bude součástíkaždépodané nabídky.
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So

části zadóyací dokumenkte

a) Pfoiektová

doku menlace _ kompletní

b) soupis stavebních praci a dodávek

1parév tištčnépodobě
s

výkazem výměr v tištěnéa elekÍřonické

podobě

c)
t

0'

Návrh smlouvy o díIo

Doda\ečné infornace k zadóracím podmínkán

Místo stavby je volné a je možnépo dohodě sc zástupcem mčst}se provést prohlídku
místa plnění'

Mgr. Miroslav Frančk
slarnstá městvs€ Ledcnice

v Ledenicích dÍle 26.9.2012
V1'věšeno dne: 2 rto . tnlLSejmuto dne:
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