Yýzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné
zakázky v režimu zakázky malého rozsahu
Veřejná zakázkaz
Název:
Druh:

Zadavatel:

,,oprava komunikace v obci Karlík po živelnípohromě 20 12"
Stavební práce

Název:
Sídlo:

obec Karlík

IČ:
zastoupený:

44684967
Ing. Marií Sommerovou, starostkou

Karlická I, 252 29 Karlík

YáŽené dámy a pánové,

obracíme se na Vás v souladu s $ 6 zákona č,. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
s qizvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce
komunikace, která spočíváve výměně konstrukce, ipravě spádování a odvodnění vozovky.
Funkce komunikace se nemění. Terén a návaznost na oko]rrí parcely je výškově velmi
komplikovaný. Z tohoto důvodu je navržena pouze vozovka bez chodníků, doplněnápouze
vjezďy a záIivy pro stání osobních automobilů. Povrch budoucí komunikace bude asfaltový.
Celková délka komunikace je 235m. Komunikace je rozdělena do tří věwí' A,B a C' s mírně
odlišným technickým řešením

A má vozovku šířku4,5m, příčnýmsklonem
přilehlým dlážděným pásem zvýšeným o 2cm.
Větev

Větev B má vozovku šířky5,0m' s příčnýmsklonem
záIivy pro parkování.

2,0o/o,

2,0"/o,

s odvodňovacím žlabem a

při levé obrubě jsou umístěny

Větev C má vozovku šířky5,0m' s příčnýmsklonem 6,0 až 4,o/o, pŤi levé obrubě jsou
umístěny záIivy pro parkování.

BIIžšíspecifikace plrrění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace (Projektová dokumentace pro výběr dodavatele).
P

rokázání splnění kvaliÍikačníchpředpokladů :
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
předložením následujících listin:
a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeě zapsán, či předložením výpisu
zjiné obdobné evidence (e-li v ní uchazeč zapsán)
b) ýpisu ze živnostenského rejstříku pokriývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmí bý k poslednímu dni' ke kterému má
bfi prokázáno splnění kvalifikace, starší90 kalendářních dnů' Doklady k prokázání splnění
profesních kvalifikačníchpředpokladů dodavatelé předkládají v prosté kopii.
c) čestnéhoprohlášení písm. a) ažk); vzor tohoto čestnéhoprohlášení je v Příloze č,. 2 této
zadávaci dokumentace.

o

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačníchpředpokladů dodavatele
v rozsahu':

o

Seznam (*i.. 3 zakázek) sror'reatelrrých významných služeb
poskytnuých dodavatelem v posledních třech letech v minimálr:rí výši 50%
této zakázky tj. min. ve

výši 1 017 888 Kč bez DPH v s uvedením jejich rozsahu

a doby a místa.

.

Dle $ 56 odst. 3 písm. b) ZYZ: Seznam techniků, kteří se budou podílet
na plrrění zakázky a jsou:

1 osoba ve funkci oohlavní stavbywedoucí",která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v pozici hlavního stavbyvedoucího
b) SS vzdělání stavebního směru
c) autorizovaný technik pro obor dopravní stavby
1 osoba ve funkci ,rzástupce hlavního stavbywedoucí'o, která musí splňovat:
a) minimálně 5let praxe ve stavebnictví v oboru dopravní stavby
b) SS vzdělání stavebního směru

Uchazeč předloží osvěděení ovzdě1ání a odborné kvalifikaci výše uvedených
pracovníků,kteří se budou podílet na plnění zakázky.

Dodavatelé zapsani v Seznamu kvaliťrkovaných dodavatelů ($ I25 a násl. ZYZ) mohou
prokézat splnění základních kvalifikačníchpředpokladů výpisemze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů; tento výpis nesmí b;ýt staršíneŽ 3 měsíce.
Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, S.r.o., |Č 272]9715, se sídlem
Roudnice nad Labem, Dobříň 118 (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák' tel 417 63I I43, mobil: '724486
I6

1 e-mail j nov ak@epp.cz.

Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavků naprokázání splnění kvalifikace a údajícho
hodnotícíchkritériíchje přílohou této výzvy, dalšíinformace lze získat u poradce veřejné zakázky,
spoleěnosti Ekonomické aprávní poladenství, S.r.o., |Č27279'/15, se sídlem Roudnice nad Labem,
Dobříň 1 18 (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 411 631 143, e-mailjnovak@epp.cz).
Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávaci dokumentace (věetně veškeých příloh, pokud
není uvedeno j inak) přílohou této písemn é výzvy .

Lhůta pro doručenípísemných dotazů k zaďávací dokumentaci končídne

1

5.

3

. 2013

.

Nabídku je možno ve lhůtě pro podání nabídek doručit (osobně, kurýrní službou nebo poštou)
na adresu obecní úřad Karlík, Karlická I,252 29 Karlík, a to do 2l. 3 2013 do 18:00 hodin.

Otevíráníobálek se uskutečnídne 2I.3' 2013 v 18'05 hodin. otevíráníobálek se mohou
zúčastnitmax. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání
nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeěe;
v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeěe, pak průkazem totožnosti.

Místo pro podání nabídekje obecní úřad Karlík, Karlická I,25229Karlík'
Zál<ladním hod notícím kritériem
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižšínabídková cena.

V Karlíku dne 6.3.2013
S pozdravem

Ing. Marie Sommerová
starostka

Přílohy: Zadáv ací dokumentace

