V Klášterci nad Orlicí dne 13. prosince 2017

Věc:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec,
zasíťování lokality rodinných domů“ zadávanou formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Obec Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí si Vás
dovoluje vyzvat jako účastníka o veřejnou zakázku „Klášterec nad Orlicí – Matyášův
kopec, zasíťování lokality rodinných domů“ zadávanou formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“) k vypracování a podání nabídky.
Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

„Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec, zasíťování lokality
rodinných domů“

Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zasíťování lokality rodinných domů v Klášterci nad Orlicí –
Matyášův kopec. Jedná se o území určené k zástavbě 21 solitérních rodinných domů a s tím
související potřeba vybudování infrastruktury (komunikace a inženýrské sítě).
Součástí zakázky jsou tyto objekty:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Úsek A – horní cca přímý úsek včetně příjezdu
–
délka 250,8 m
Úsek B – úsek ve tvaru neúplného S
–
délka 272,0 m
Úsek C – slepá komunikace (obratiště)
–
délka 27,8 m
Úsek D – stezka pro chodce
–
délka 148,7 m
SO 102 Výhybny podél stávající příjezdové komunikace
SO 301 Splašková kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
Součástí zasíťování lokality RD jsou i vodovod (SO 302) a rozvody NN (SO 402) a SEK (SO
403), které nejsou součástí této veřejné zakázky.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se
k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené projektové dokumentaci.
Další bližší požadované podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Klášterec nad Orlicí
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Doba plnění:
Do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště s tím, že s ohledem na klimatické
podmínky bude toto protokolární předání staveniště provedeno v období od 1.3.2018 do
31.3.2018.
Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Obec Klášterec nad Orlicí
00279021
CZ00279021
Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad
Orlicí
Bc. Lenka Ševčíková, starostka

Kontaktní osoba poskytující vysvětlení
zadávací dokumentace a další informace
Telefon:
E-mail:

Ing. Josef Franc
+ 420 725 324 512
josef.franc@letohrad.eu

Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Bc. Lenka Ševčíková
Telefon:
+420 777 777 045
E-mail:
sevcikova@klasterecnadorlici.cz
Na přípravě zadávací dokumentace se podílely tyto osoby (§ 36/4 zákona o ZVZ):
zadávací dokumentace: Ing. Josef Franc, Jilemnického 74, 562 01 Ústí nad Orlicí; IČO:
86968874.
Projektová dokumentace: projekční kancelář Adamec, Kunčice 257, 561 51 Letohrad, IČO:
023 95 291
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a projektovou dokumentaci:
Zadávací dokumentaci si účastník bude moci vyzvednout v pondělí a středu v době od 7:00 do
12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin, v úterý v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do
15:30 hodin, ve čtvrtek v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 hodin do 15:00 hodin a
v pátek v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 13:00 hodin na adrese Obec Klášterec
nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí.
Kompletní
zadávací
dokumentace
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://www.zinfo.cz/ico/00279021
Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum: 22. 1. 2018
hodina: 16:00
Adresa pro podání nabídky:
Obec Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad
Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí
Jiné upřesňující údaje:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obec Klášterec nad Orlicí, Klášterec
nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí, a to nejpozději do konce lhůty stanovené
pro podávání nabídek, tj. do 22.1.2018 do 16:00 hod.
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Ing. Josef Franc, tel. +420 725 324 512
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Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.
Délka zadávací lhůty:
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31.3.2018. Všichni účastníci jsou do
okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti
b) prokázání profesní způsobilosti
c) prokázání ekonomické kvalifikace
d) prokázání technické kvalifikace
Bližší podrobnosti o požadovaných kvalifikačních předpokladech jsou součástí zadávací
dokumentace.
Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH.
Místo a datum otevírání obálek
Dne 22. 1. 2018 v 16:00 hod. v sídle zadavatele Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec
nad Orlicí.
Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Požadavek na poskytnutí jistiny
Zadavatel nepožaduje.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
S pozdravem

…………………………..
Bc. Lenka Ševčíková
starostka obce Klášterec nad Orlicí
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