Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157,
ze dne 26. 01. 2015

zasílá
VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK

s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není tato zakázka
zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdější předpisů

na projektové práce: „Loštice, revitalizace ul. Olomoucká“

1. Zadavatel – Město Loštice
IČ: 00302945
Zastoupené starostou Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou
2. Předmět plnění
-

Předmětem nabídky je nabídka na vypracování a dodání projektové dokumentace na
akci „Loštice, revitalizace ulice Olomoucká“, a to v úrovni pro ohlášení stavebních prací
v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby v souladu s vyhl. Č.
146/2008 Sb., příloha č. 7, platných ČSN a TP doplněnou o náležitosti dle vyhl. Č.
230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a provádění stavby a dle přiložených zadávacích podmínek.

-

Kompletní projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních. PD bude
v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací. PD bude
dodána rovněž v elektronické podobě na CD s následujícím obsahem:
1x CD s PD včetně dokladové části, oceněného soupisu prací ve formátu PDF
4x CD s PD včetně dokladové části a s neoceněným soupisem prací

-

Uchazeč odpovídá za odbornou úroveň prováděných prací na díle ve smyslu platných zákonů a ve
znění jejich změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé
vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, ve znění změn a
doplňků.
Prohlídka celého území – lokalita je veřejně přístupná – jedná se o ulici Olomoucká, Loštice
Bližší informace o předmětu plnění podá Bc. Šárka Havelková Seifertová – starostka města, tel.
583401800, mobil 603560816
3. Způsob úhrady za provedené dílo
Cena předmětu plnění zakázky bude uhrazena fakturou, a to po předání celého díla, tj. 6 ks
písemných vyhotovení PD a 5x CD
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace – živnosti – projektování pozemních – dopravních staveb.
4. Doba a místo plnění zakázky
Požadovaný termín zahájení ……………………………………….. 02/2015
Požadovaný termín ukončení - předání projektové dokumentace včetně rozpočtu…..05/2015
Místo plnění …………………………………………….obec Loštice

5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:
-

Celková nabídková cena v Kč bez DPH ……………………………………………………..100 %

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
Předmětem nabídky uchazeče bude nabídková cena /vč. položkového rozpočtu/
Nabídková cena za zhotovení předmětu zakázky dle těchto zadávacích podmínek musí být
zpracována v českých komunách v členění:
-

Cena celkem bez DPH
Výše DPH v % i v Kč
Cena celkem s DPH

Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění PD.
Jednotkové ceny položkového rozpočtu uvedeného v nabídce budou definovány jako maximální,
pevné a budou obsahovat veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v celkové úrovni
k datu předání hotového díla.

Nabídková cena bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo
Součástí nabídky je rovněž návrh smlouvy o dílo
7. Lhůty pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 02. 2015 v 14:00 hod
Otevírání obálek bude neveřejné na nejbližším jednání rady města Loštice
8. Způsob a místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených
obálkách označených názvem zakázky, firmou a zpětnou adresou sídla uchazeče a nápisem
„Neotevírat na podatelně – veřejná zakázka – PD „Loštice, revitalizace ulice Olomoucká“

Adresa pro podávání nabídek:
Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice
Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na výše uvedené adrese, dveře č. 12
v pracovních dnech Po – Čt 8:00 hod - 11:00 hod a 13:00 hod - 14:00 hod, Pá 8:00 – 11:00 hod
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky
adresátem v místě podání nabídek
9. Další podmínky
1. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze
uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu u
dílo, zadání zakázky zrušti, změnit nebo doplnit podmínky zadání, úpravy předmětu
plnění
3. Zadavatel nebude nabídky uchazečům vracet.
Kontaktní osobou za zadavatele pro styk se zájemci je Bc. Šárka Havelková Seifertová – starostka
města – tel. 583 401 800, mobil 603 560 816
V Lošticích, dne 30. 01. 2015
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka města

Přílohy:
-

Příloha č. 1 – krycí list
Příloha č. 2 – čestné prohlášení
Zadávací podmínky

Akce: „Loštice, revitalizace ul. Olomoucká“

Zadávací podmínky:
PD bude řešit:
-

Zálivy pro parkování vozidel a jejich odvodnění
Cyklostezku – samostatná nebo smíšená – jednostranná – oboustranná – návaznost
na cyklostezku z Palonína – dle možností
Chodníky v souvislosti s cyklostezkou

Předmětem zakázky je zajištění nutných geodetických podkladů, vyjádření dotčených
orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního
rozhodnutí.
Součástí PD nejsou nabídkové ceny PD pro přeložky, úpravu či výstavbu inženýrských sítí,
dokumentace nebo podklady pro zjištění vlivu na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., dohodnutí majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených věcí, správní
poplatky, případné odvody z odnětí ze ZPF, včetně zajištění odnětí, zajištění smluv
s vlastníky pozemků potřebných pro vydání správního rozhodnutí, zajištění
majetkoprávních vztahů vč. smluv o právu provést stavbu.
V případě, že dojde v průběhu zpracování díla k rozšíření požadavků na rozsah předmětu
díle ze strany objednatele, správních orgánů či vlastníků inženýrských sítí /inženýrskoteologický průzkum, dendrologtický průzkum biologické hodnocení, archeologické
průzkumy, přeložky podzemního vedení sítí apod../ budou vyžádané podklady řešeny jako
samostatné dílo

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka města

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Pro zakázku:
„Loštice, revitalizace ul. Olomoucká“

Uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu tímto čestně prohlašuje, že se
seznámil se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky, že si před podáním nabídky
ujasnil veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti, a že se zadávacími podmínkami a
zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení nebo údajů neopravňují
uchazeče požadovat dodatečnou náhradu nákladů nebo změny nabídky.

V ………………….. , dne …………… 2015

……………………………………
Razítko a podpis uchazeče

Příloha č.1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro zakázku

„Loštice, revitalizace ul. Olomoucká“

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo
Cena bez DPH celkem

Celková cena včetně DPH

V……………………., dne ……………………..

……………………………….
Razítko a podpis uchazeče

