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

e-mail: ou@obeclisna.cz

V Líšné, dne 8.6.2017

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 stavební práce pro akci:
“Oprava místních komunikací obec Líšná“,
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/
2.3/
2.4/
2.5/

- dle druhu – zakázka na stavební práce,
- dle předpokládané hodnoty – zakázka malého rozsahu,
- předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 600.000,-Kč bez DPH.
- rozsah veřejné zakázky – kompletní dodávka stavby formou „na klíč“
- lokalita p.č. 605 a p.č. 288 a 1237 v k.ú. Líšná u Přerova

3/
Zadávací podklady:
Nabídka bude vypracována tak, aby nabízená cena obsahovala veškeré činnosti a dodávky nutné pro
zdárné a úplné provedení díla (stavby), dále jen „předmět díla“.
3.1./ Oprava komunikace p.č. 605 v k.ú. Líšná u Přerova o výměře 1100m2:
- srovnání nerovností komunikace – strojně
- celoplošné zametení a očištění plochy
- výšková úprava kanálových mříží 3 ks
- podbalení nerovností obalovaným kamenivem cca 10 %
- asfaltový spojovací postřik
- finišerová pokládka ACO11 – výška vrstvy cca 5 cm
3.2./ Oprava komunikace na p.č. 288 a 1237 v k.ú. Líšná u Přerova o výměře 850 m2.
- srovnání nerovností komunikace – strojně
- celoplošné zametení a očištění plochy
- oprava výtluků a nerovností koruny cesty
- asfaltový spojovací postřik s následným podrcením jemným kamenivem a zhutněním
- asfaltový uzavírací postřik se závěrečným podrcením praným jemným kamenivem a
zhutněním
3.3./ Oprava výtluků p.č. 1237 v k.ú. Líšná u Přerova
- vyfoukání požadovaného místa
- penetrace výtluku
- aplikace opravné směsi
- předpokládaná spotřeba 14t opravné směsi
3.4./

Časový harmonogram akce

4/

Podmínky provedení „předmětu díla“

Akce bude realizována vybraným zhotovitelem na základě uzavřené smlouvy o dílo.
Doporučení:
zadavatel doporučuje všem zájemců o získání veřejné zakázky provedení prohlídky místa stavby.
Termín prohlídky za účasti zástupce obce 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 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 3.4.
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 – „Oprava místních komunikací obec Líšná“ v sídle „veřejného zadavatele“ nebo
zašlete na doručující adresu - Obec Líšná, Líšná č.p. 10, 751 15 pošta Domaželice a to:
do termínu 21. 6. 2017 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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Příloha: 3.4. Časový harmonogram akce

