OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605536490, 588 881 317

e-mail: ou@obeclisna.cz

V Líšné dne 30.5.2017

Věc: Zahájení „zadávacího řízení veřejné zakázky“ na zhotovitele stavebních

prací – výzva k podání nabídky
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“), s použitím a uplatněním zásad dle §6 téhož zákona, veřejný zadavatel Obec Líšná, IČ:
00636355, zastoupená svým obecním úřadem, Líšná č.p. 10, 751 15 pošta Domaželice, okres
Přerov (dále jen „zadavatel“) zahajuje zadávací řízení na výběr zhotovitele pro zrealizování veřejné
zakázky na dodávky a stavební práce pro akci “Taneční parket – areál Trávníky“, čímž vyzývá
oslovené (obeslané) i dále přihlášené zájemce v případě jejich zájmu k podání nabídky zpracované
dle dále uvedených podkladů a podmínek.
Poznámka:
kromě vlastní nabídky, která bude zaslána v listinné podobě (viz. dále), bude pro operativnost,
eliminaci časových prodlení a úsporu finančních nákladů veškerá další písemná komunikace mezi
„zadavatelem“, zájemci a následně vybraným zhotovitelem prováděna pokud možno pouze
elektronickou cestou.

1/

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Líšná, Líšná č.p. 10, PSČ 751 15 pošta Domaželice, okres Přerov (dtto. sídlo zadavatele), IČ:
00636355, bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu: 1882958329/0800, zastoupen starostou paní Hanou
Jurčíkovou, tel. spojení: pevná linka 588881317, mobil: 605 536 490. Kontaktní osoba - starosta
obce paní Hana Jurčíková.

2/

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

2.1/
2.2/

- dle druhu – zakázka na stavební práce,
- dle předpokládané hodnoty – zakázka malého rozsahu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 220.000,-Kč bez DPH.
- rozsah veřejné zakázky – kompletní dodávka stavby formou „na klíč“ (stavební práce
a dodávky)
- umístění akce – pozemek parc. č. 705 v k.ú. Líšná, okres Přerov – lokalita místně nazývaná
„Areál Trávníky“.

2.3/
2.4/

3/
Zadávací podklady:
Nabídka bude vypracována podmínek uvedených v příloze Zadávací dokumentace, (odr. 3.1- 3.4),
tak aby nabízená cena obsahovala veškeré činnosti a dodávky nutné pro zdárné a úplné provedení
díla (stavby), dále jen „předmět díla“.

3.1/
3.1.0.1.
3.1.0.2.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Titulní list
Jednoduchý technický popis záměru z 03/2017,
Situace širších vztahů - model
Katastrální mapa - model
Celková situce 1-250
Vytyčovací výkres
Půdorys, řezy - model

Dokumentaci pro územní souhlas zpracoval Ing. Milan Ertl, ul. Smetanova 1376, 751 31 Lipník nad
Bečvou, číslo zakázky 380.
3.2/
3.3/
3.4/

- výkaz výměr
- časový harmonogram zajištění a realizace akce
- Územní souhlas vydaný Úřadem městyse Dřevohostice - Stavební úřad, dne 25.5.2017,
č.j. MeDr-1123/17/BL, spisová zn. 57/17-Le

Poznámka:
- uvedené podklady jsou přílohou této výzvy zasílané e-mailovou poštou. V případě potřeby nabízí
zadavatel možnost nahlédnutí do kopií v listinných podobách, nutno telefonicky předem dohodnout.
4/
Podmínky provedení „předmětu díla“ (nabízená cena bude obsahovat i zajištění a
provedení těchto podmínek „předmětu díla“):
4.1. - akce bude realizována vybraným zhotovitelem na základě uzavřené smlouvy o dílo
4.2. - při stavbě díla bude zhotovitelem veden stavební deník.
Doporučení:
zadavatel doporučuje všem zájemců o získání veřejné zakázky provedení prohlídky místa stavby,
při níž bude možno nahlédnout do listinných podkladů uvedených pod odr. č. 3.1-3.4. Termín
prohlídky nutno předem telefonicky dohodnout – viz kontaktní osoba – starosta obce paní Hana
Jurčíková, tel. spojení: 605 536 490
5/
Obsah nabídky:
nabídka bude „zadavateli“ doručena v listinné podobě v zalepené obálce na adresu zadavatel – viz.
„dále“.
5.1/ - nabídka bude obsahovat nabízenou cenu za kompletní a komplexní dodávky všech prací,
materiálů a činností předmětné akce s odkazem na zadávací podklady dle čl. 3 a podmínek
provedení „předmětu díla“ dle čl. 4 této výzvy v členění bez DPH, DPH a včetně DPH
s přiloženým položkovým rozpočtem. Cena bude charakterizována jako pevná, neměnná
a smluvní a bude obsahovat veškeré činnosti pro úplné, bezvadné a bezpečné provedení
„předmětu díla“ bez vad a nedodělků nebo požadavků na „vícepráce“.
5.2/ - nabídka bude obsahovat potvrzení termínů realizace dle podkladu 3.3.
5.3/
- nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem společnosti.

Upozornění:
- při nesplnění podmínek dle čl. 5 nebude nabídka posuzována a bude z výběrového řízení
vyřazena!
6/
Hodnotící kritérium:
hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je kritérium – nejnižší nabídková cena!
7/
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídku doručte v zalepené obálce označené adresou zadavatele a nápisem „veřejná zakázka na
stavební práce – stavba tanečního parketu areál Trávníky“ v sídle „veřejného zadavatele“ nebo
zašlete doporučenou poštou na doručující adresu - Obec Líšná, Líšná č.p. 10, 751 15 pošta
Domaželice a to do termínu 9. 6. 2013 do 12.00 hod.

8/
a/
b/
c/
d/
e/

Další podmínky a organizační informace:
- otevření obálek a hodnocení nabídek bude neveřejné, výsledek hodnocení nabídek bude
oznámen všem zúčastněným, kterým byla nabídka hodnocena
- případné vyloučení nabídky z hodnocení, včetně uvedení důvodů, bude písemně oznámeno
pouze dotčenému zájemci
- zadání veřejné zakázky je organizováno dle § 31 zákona s odkazem na dodržení
zásad dle § 6 zákona – transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace
- zadavatel si vymiňuje zrušení celého výběrového řízení bez náhrad i bez udání důvodů
- veškeré náklady spojené s podáním nabídky jdou „ na vrub“ jednotlivým zájemců a nikdo
nemá nárok na jejich úhradu.

S pozdravem

Hana Jurčíková
starosta obce Líšná
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