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 stavbu
„Dlážděný chodník pro DH“
(DH znamená dětské hřiště).
1. Popis
Zadavatel si nechal na tuto stavbu zpracovat projekt zahradním architektem ing. Ji řím Stratilem, který je
přílohou 2.

2. Provedení:
Rozsah se bude realizovat dle přilohy 3, kde jsou uvedeny předpokládaná množství materiálů a objemy
prací:

3. Realizace:
3.1. Realizaci předpokládáme nejpozději v měsíci červenci 2014.
3.2. Vítězný uchazeč obdrží 1 paré projektu včetně vyjádření o existenci sítí od firem RWE, ČEZ a
Telefónica z poloviny února 2014.
3.3. Nakládání s odpadem: Veškerý odpad zlikviduje Obec Prachovice. V případě přebytečné odkopané
zeminy tato zůstane pro další použití na určeném místě v rámci staveniště.
4. Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení
4.1. Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 2 a 3
4.2. Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 5.2 a finální smlouvy (pokud zakázku získá)
na webových stránkách obce.
4.3. 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 10.
4.4. Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.
4.5. Výsledek výběru dodavatele bude zveřejněn na www.obecprachovice.cz včetně uzavřené smlouvy.
4.6. V případě, že objevíte v naší výzvě a jejích přílohách chybu, na kterou upozorníte, souhlasíte s tím, že
o této chybě budou informováni i ostatní účastníci. V této souvislosti žádáme ty uchazeče, kteří hodlají
podat nabídku na základě zveřejnění výzvy na www.obecprachovice.cz, aby osoby, podepsané pod
touto výzvou, informovali e-mailem o svém záměru na výzvu reagovat a zajistili si tak eventuální
aktualizace výzvy.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídky
5.1. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
5.2. Vaše nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií, jejichž hodnoty prosím uve ďte na
zvláštním listě (Příloha 1) a zařaďte na začátek Vaší nabídky
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.Kritérium
Celková cena v Kč bez DPH
Záruka v letech
Trvání realizace díla ve dnech bezprostředně
po sobě jdoucích (vyjma sobot, nedělí a
státních svátků)

Váha
85%
10%
5%

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

5.3. Vaši nabídku zpracujte do přiložených souborů Příloha 1.doc a Příloha 3.xlsx (žlutě podbarvená
políčka tabulky), které přiložte v tištěné podobě jako součást nabídky.
5.4. Dále v nabídce prosím uveďte:
5.4.1.Subdodavatel/é, včetně adresy, IČ a DIČ, pokud hodnota podílu jeho/jejich subdodávky přesáhne
40% celkové hodnoty akce.
5.4.2.Ostatní skutečnosti dle Vašeho uvážení.
5.5. K nabídce prosím přiložte návrh smlouvy o dílo, kde bude uvedena i výše smluvní pokuty, která bude
uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy (oboustranně).
5.6. 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 sešívačkou, v případě většího
množství listů ve více takto sešitých svazcích.
6. Vaši nabídku, ve které se jednoznačně vyjádříte, že akceptujete Nutné podmínky účasti ve výběrovém
řízení dle odstavce 4, vložte do zapečetěné obálky označené heslem Dlážděný chodník pro DH, kterou
vložte do další obálky a zašlete doporučeně v takovém termínu, aby byla doručena do uzávěrky podávání
nabídek, která je 30.5.2014 do 11.00 hod., na adresu zadavatele, nebo doručte osobně na obecní úřad
v období od 26.5.2014 do 30.5.2014. Při osobním doručení je třeba respektovat přítomnost pracovnice
podatelny, 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 11.00-11.30 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.
7. 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
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.
8. Po uplynutí termínu uzávěrky Vás žádáme o doručení Vaší nabídky v elektronické verzi (pdf, doc, xls) na emailovou adresu starostky a místostarosty obce.
9. V případě nezájmu o účast v tomto výběrovém řízení Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem.
10. Pokud byste vyžadovali prohlídku objektu, která je zároveň jednou z možností pro konzultace zadání
s pracovníky zadavatelů, dojednejte si prosím termín této prohlídky s panem Františkem Katrušinem,
technikem obce, 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.
11. Vyhodnocení nabídek bude provedeno v souladu se „Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Prachovice“ do 20.6.2013 tříčlennou komisí a to bez účasti uchazečů.
Směrnice je umístěna na adrese
http://www.obecprachovice.cz/NewFiles/soubory/verejnezakazky/20121216-smernice11.pdf
12. Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi
dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 5.2. 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.
13. 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.
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14. 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.
15. Obec Prachovice si vyhrazuje právo výběr zrušit a akci eventuálně zajistit jiným způsobem či nerealizovat
vůbec.
Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na další 4 uchazeče 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

Prachovice, 16. 5. 2014

Zasláno pouze e-mailem.
Seznam příloh:
Název přílohy / souboru
Příloha 1.doc
Příloha 2.pdf
Příloha 3.xlsx

Obsah přílohy
Titulní list nabídky
Projekt
Cenová nabídka „Dlážděný chodník pro DH“
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Příloha 1

Titulní list nabídky pro akci:
„Dlážděný chodník pro DH“
Zadavatel: Obec Prachovice
Uchazeč:
Prohlášení uchazeče: Souhlasíme s podmínkami zadání dle bodu 4. výzvy
k podání nabídky (Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení).
Hodnoty nabídky:

Kritérium

Hodnota

Celková cena v Kč bez DPH
Záruka v letech
Trvání realizace díla ve dnech
bezprostředně po sobě jdoucích
(vyjma sobot, nedělí a státních
svátků)
Datum:

Podpis a eventuelně razítko:
Přílohy:

Příloha 3.xlsx v tištěné podobě s detailními hodnotami cenové
nabídky
Návrh smlouvy o dílo
…
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Příloha 3/A

16.5.2014/8:34

Cenová nabídka „Dlážděný chodník pro DH“
Č.pol.

1.12210-1101
2.12220-1109
3.18110-1102

Položka

800-1 Zemní práce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopravní prostředek, v horninách 1 a 2, do
100m3 (dl. chodník, schodiště, beton, patka, odpočívadlo)
Příplatek k ceně za lepivost horniny
Úprava pláně vyrovnáním výšk. rozdílů v zářezech a násypech, se zhutněním

m.j.

množství

cena
Cena Kč
Kč/m.j.

m3

32,2

0

m3

32,2

0

m

2

102,8

0

2

4. 21590-1101

Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 - 4, pod násypy

m

102,8

0

5. 16270-1105

Vodorovné přemístění výkopku po suchu, se složením, z hor. 1-4, na vzdál, do 10 000 m

m3

32,2

0

m

3

32,2

0

m

2

7,8

0

m

3

22,13

0

m3

22,13

0

6. 17120-1201
7. 18210-1101
8. 12210-1401
9. 16270-1105

Uložení sypaniny na sklákky
Svahování trvalých svahů v zářezech v hor.1-4 (schodiště) 5,2 x 1,5 = 7,8
Vykopávky v zemnících na suchu, s nalož, na dopr. prostř., v hor.l a 2, do 100m3 (podklad z
dopraveného kameniva pro chodníky)
Vodorovné přemístění výkopku na staveniště po suchu, se složením, z hor.1-4, na vzdál, do 10 000m
(podklad pro chodníky)
Celkem zemní práce:

0

822-1 Komunikace pozemni
m2

94,15

0

m

2

7,8

0

12. 59621-1212 Kladení dlažby z beton. zámk. dlaždic tl. 80mm, komunikací pro pěší, s ložem z kameniva těženého tl.
do 40mm, s vyplněním spár, hutněním a vibr., se smetením přebyteč. materiálu, pro plochy 100300m2
13.
Specifikace k pol, č. 12:
Zámková dlažba (BEST-KLASIKO, přírodní), v. 80mm
102,8*1,03=105,9 (ztratné 3%)

m

2

102,8

0

m2

105,9

0

14. 91623-1113 Osazení chodníkového obrubníku beton., ležatého, se zřízením lože, se zatřením spár cement,

m

119

0

m

120

0

m

20,8

0

ks

53

0

t

30,384

0

10. 56426-1111 Podklad ze štěrkopísku s rozprostř., vlhč. a zhutněním, tl. 20cm
11. 56428-1111 Dtto - tl. 30cm 5,2 x 1,5 = 7,8

maltou, s boč. opěrou z betonu tř. C 12/15, do beton, lože
15.
Specifikace k pol. č. 14:
Obrubník beton, chodníkový BEST-LINEA I, II (d. 500mm /l000mm/, v. 250mm, š. 80mm)
119*1,01=120 (ztratné 1%)
16. 91623-1211 Osazení chodník, obrubníku betonového stojatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
(palisáda schodiště)
17.
Specifikace k pol. č. 16:
Sloupky BEST-PALISÁDA PRÉMIUM (400 x 110 x 110mm)
13 x 4 = 52 x 1,01 = 53 (ztratné 1%)
18. 99822-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
Celkem komunikace pozemní:

0

801-1 Běžné stavební práce:
19. 27231-3611

Beton základových patek a bloků, prostý, tř. B 20 (beton, patka schodiště) 0,5 x 0,7 x 1,5 = 0,53
20. 99801-2021 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou, v. do 6m
823-1 Plochy a úprava území:
21. 93612-4112 Zřízení lavice stabilní s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, se
zabetonováním noh
22. 99823-1311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy
23.
Socifikace k pol. č. 21:
Lavička SILVIE příčková s opěradlem, d. 200cm, kov. nohy, pro stabilní osazení do dlažby ks

m3

0,53

0

t

1,282

0

ks

4

0

t
ks

1,443
4

0
0

Celkem běžné stavební práce a plochy a úprava území:

0

Celkem HSV: 24034 + 106920 + 32140

0

Zařízení staveniště
Kompletační činnost
Rezerva

Celkem rozpočet (bez DPH):

0

Celkem rozpočet + DPH 21%

0

1/1

