Vážení,
Obec Prachovice,
IČO 270733
DIČ CZ00270733,
adresa
Obecní úřad Prachovice
Chrudimská 50
538 04 Prachovice
jako zadavatel (dále jen zadavatel), Vás jako potenciálního uchazeče (dále jen uchazeč) vyzývá k podání
nabídky na akci
„Oprava silnice na Míčov“
1. Popis
1.1. Jedná se o opravu komunikace z obce Prachovice nad křižovatkou ulic Zahradní a Chrudimská ve
svahu v délce minimálně 661,5 m přibližně v rozmezí souřadnic GPS 49°53'47"N, 15°37'37"E až
49°54'5"N, 15°37'22"E – na obrázku níže nazna čen červenou čarou tento minimální úsek. Pokud by
bylo dosaženo takových cen, které by umožnily provést delší úsek, opravu bychom protáhli až o cca
200m směrem na Míčov – Sušice.

Přesné místo začátku opravy je nad roštem na obrázku níže:
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2. Realizace:
2.1. Oprava v termínu do konce července 2014. Zahájení ne dříve než po podpisu smlouvy (předpoklad
květen 2014).
2.2. Odpad, pocházející ze staré komunikace, si zadavatel odebere a použije či zlikviduje.
3. Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení
3.1. Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 1 a 2
3.2. Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 4.4 a finální smlouvy (pokud zakázku získá)
na webových stránkách obce.
3.3. Na zpracování nabídky nesmí s uchazečem spolupracovat ani být placen kterýkoliv ze zaměstnanců
zadavatele. Nerespektování této skutečnosti je důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Veškerá
spolupráce zaměstnanců zadavatelů se může uskutečňovat pouze ve smyslu bodu 9.
3.4. Informace získané uchazečem od zadavatele jsou důvěrné a mimo tohoto výběrového řízení nesmí být
nadále uchazečem používány.
3.5. Platební podmínky po dobu smluvního vztahu: závěrečná faktura se splatností 30 dní od data
vystavení.
3.6. Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.
3.7. Uchazeč si zajistí na vlastní náklady vyjádření o existenci sítí (elektronické komunikace, energetických
zařízení, vodovodů a kanalizací).
4. Požadavky na způsob zpracování nabídky
4.1. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
4.2. Nabídku prosím zpracujte elektronicky do přiloženého souboru Silnice na Míčov - rozsah prací.xls do
listu Položky. Ve výše uvedeném souboru jsou uvedena odhadovaná množství jednotlivých prací.
Pokud byste, dle prohlídky na místě, s některými rozsahy zásadně nesouhlasili, výslovně na
toto ve své nabídce upozorněte a použijte Vámi odhadovaná množství.
4.3. Jako součást nabídky prosím přiložte návrh smlouvy o dílo.
4.4. Vaše nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií, jejichž hodnoty prosím uveďte na
zvláštním listě (Příloha 1) a zařaďte na začátek Vaší nabídky:
Kritérium
Cena v Kč bez DPH
Záruka v letech
Celkové trvání opravy ve dnech
Celkem

Váha
80%
15%
5%
100%

Vliv na celkové hodnocení
Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení

4.5. Dále v nabídce prosím uveďte:
4.5.1.Subdodavatele, včetně adresy, IČ a DIČ, pokud hodnota podílu jejich subdodávek přesáhne 20%
celkové hodnoty akce.
4.5.2.Příslušné atesty a certifikáty použitých materiálů.
4.5.3.Ostatní skutečnosti dle Vašeho uvážení.
4.6. Pokud byste chtěli navrhnout jiný způsob opravy než ten, který vyplývá z přílohy Silnice na Míčov rozsah prací.xls, můžete jej paralelně též předložit. Podmínkou však je nižší nebo stejná cena a
stejná či delší záruka v porovnání s poptávaným způsobem opravy.
4.7. Vzhledem k tomu, že má zadavatel omezené archivační možnosti, je požadována minimalistická verze
nabídky, tj. prostý oboustranný výtisk na papíře A4 v jednom rohu sešitý, v případě většího množství
listů ve více takto sešitých svazcích.
5. Vaši nabídku, ve které se jednoznačně vyjádříte, že akceptujete Nutné podmínky účasti ve výběrovém
řízení dle odstavce 3, vložte do zapečetěné obálky označené heslem Oprava silnice na Míčov, kterou
vložte do další obálky a zašlete doporučeně v takovém termínu, aby byla doručena do uzávěrky podávání
nabídek, která je 14.4.2014 do 12.00 hod., na adresu zadavatele, nebo doručte osobně na obecní úřad
v období od 10.4.2014 do 14.4.2014 do 12.00 hod. Při osobním doručení je třeba respektovat přítomnost
pracovnice podatelny, paní Hálové, která je v pondělí a středu od 7.00 hod. do 16.00 hod. a v úterý a
čtvrtek od 6.00 hod. do 14.30 hod. s polední přestávkou 11.30-12.00 hod. Budete-li nabídku doručovat
osobně, není nutné používat dvě obálky, ale pouze zapečetěnou obálku s tím, že doručitel přebírající
pracovnici výslovně upozorní na to, že se jedná o nabídku do výběrového řízení, která nesmí být před
uzávěrkou výběrového řízení otevřena.
6. Žádné z údajů nabídky nesmějí doručeny v takové podobě, která by umožňovala jejich zhlédnutí před
termínem uzávěrky, např. faxem či e-mailem. Nedodržení této zásady znamená vyloučení z výběrového
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řízení. Z tohoto důvodu probíhá doručení poštou či kurýrní službou ve dvou obálkách, aby nedošlo
k otevření vlastní nabídky, ale pouze zásilky, která obsahuje obálku s nabídkou.
7. Po uplynutí termínu uzávěrky Vás žádáme o doručení Vaší nabídky v elektronické verzi (pdf, doc, xls) na emailové adresy starostky a místostarosty obce.
8. V případě nezájmu o podání nabídky Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem na adresu níže podepsaných
osob.
9. Pokud byste vyžadovali prohlídku opravované silnice, která je zároveň jednou z možností pro konzultace
zadání s pracovníky zadavatelů, dojednejte si prosím termín této prohlídky s panem Františkem
Katrušinem, mobil 607532782, e-mail katrusin.ou@seznam.cz, nebo s jednou z níže podepsaných osob.
Tyto osoby jsou určeny jako jediné, přes které bude probíhat do konečného rozhodnutí o dodavateli a
podpisu smlouvy veškerá komunikace.
10. Vyhodnocení nabídek bude provedeno v souladu se „Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Prachovice“ do 18.4.2014 tříčlennou komisí a to bez účasti uchazečů.
Směrnice je v případě Vašeho zájmu o seznámení se s ní umístěna na adrese
http://www.obecprachovice.cz/NewFiles/soubory/verejnezakazky/20121216-smernice11.pdf
11. Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi
dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 4.4. Jednotlivým hodnotám kritérií se lineární interpolací na
základě srovnání s ostatními nabídkami přiřadí hodnoty 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší). Celkové hodnocení
bude následně skalárním součinem vektoru hodnot, získaných lineární interpolací, a vektoru vah kritérií.
12. O výsledku budete vyrozuměni. Toto vyrozumění bude mít charakter oznámení, že jste byli vybráni, že
postupujete do dalšího kola (rozhodne-li se zadavatel pro jeho uspořádání), nebo že jste neuspěli. Na
www.obecprachovice.cz si budete moci prohlédnout výsledné vyhodnocení a po uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem i tuto smlouvu.
13. Na základě předběžného cenového průzkumu se dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3
zákona, jejíž zadávání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.
Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na dalších 9 uchazečů a je umístěna na www.obecprachovice.cz,
takže se mohou zúčastnit i další, neobeslaní uchazeči.
Těšíme se na Vaši nabídku, předem děkujeme za její zpracování a jsme s pozdravem
Ing. Jan Lang, MBA
Místostarosta obce Prachovice
mobil 734370354
e-mail jan.lang@seznam.cz

Mgr. Bohuslava Čepová
Starostka obce Prachovice
tel. 469660882
e-mail starostka@obecprachovice.cz

Zasláno pouze e-mailem.
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Příloha 1

Titulní list nabídky pro akci:
„Oprava silnice na Míčov“
Zadavatel: Obec Prachovice
Uchazeč: DOPLNIT

Kritérium

Hodnota

Cena v Kč bez DPH
Záruka v letech
Celkové trvání opravy ve dnech

Datum:

Podpis a eventuelně razítko:
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