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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na dodávku stavebních prací
„Oprava chodníků kolem obecního úřadu v Chodové Plané“
veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací podle § 18, odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a proto se nejedná o zadávací řízení
dle Zákona o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Městys Chodová Planá
Sídlo:
Pohraniční stráže129, 348 13 Chodová Planá
IČ:
00259861
DIČ:
CZ00259861
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1980728359/0800
Statutární orgán zadavatele:
Ctirad Hirš, starosta
Kontaktní osoby v záležitosti veřejné zakázky: Ctirad Hirš, tel.: 374 798 467, 603510453
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky malého rozsahu mimo režim zákona je předložení cenové nabídky na zhotovení
stavby „Oprava chodníků kolem obecního úřadu v Chodové Plané“ podle projektové dokumentace č.
150111p zpracované ing. Pavlem Kodýtkem, Revoluční ul., 348 15 Planá.
Veškeré informace a podklady k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve zpracované projektové
dokumentaci a závazném výkazu výměr, které slouží jako podklad pro zpracování cenové nabídky a
jsou poskytnuty v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým přístupem na internetových
stránkách http://www.chodovaplana.cz v sekci veřejné zakázky a na profilu zadavatele.
Kompletní projektová dokumentace v tištěné podobě je k nahlédnutí u zadavatele.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 1.300 tisíc Kč bez DPH.
Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění zakázky požaduje zadavatel dnem 5.10.2015
Dokončení plnění požaduje zadavatel do 30.11.2015
Místo plnění: parcely p. č. 3410/2, 3410/13, 3410/15, 3410/19, 3410/16 a 3611 v k.ú. Chodová Planá
Prohlídka místa stavby – místo je přístupné.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále. Lhůta pro podání nabídek je stanovena jako
nejzazší termín doručení nabídky, a to do 22.9.2015 do 09.00 hod.
Místo pro doručení nabídek je: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová
Planá. Nabídky lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě, v uzavřených obálkách
označených NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Oprava chodníků kolem obecního

úřadu v Chodové Plané“
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Dle § 62 odst. 3 ZVZ se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje v nabídce předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje všechny kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem. Návrh čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, je povinen před jejím uzavření předložit
zadavateli dokumenty prokazující splnění kvalifikace v celém zadavatelem požadovaném rozsahu:
Základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 zákona.
Profesní kvalifikační předpoklady:
– doložit kopií výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán a kopií dokladu o oprávnění
k podnikání v oboru odpovídající předmětu zakázky (živnostenský list).
Technické kvalifikační předpoklady:
- dodavatel doloží osvědčení objednavatelů o min. 3 realizovaných obdobných zakázek v období od
roku 2010 – 2015. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Cena každé
obdobné zakázky je stanovena na min. 500 tis. Kč.
Hodnotící kritéria:
Hodnoceny budou úplné nabídky.
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny součtu všech požadovaných součástí
výkazu výměr včetně DPH.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje pro tuto zakázku právo:
- odmítnout všechny zakázky
- zrušit kdykoli zadání zakázky
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

Ctirad Hirš v.r.
starosta

