Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zjednodušené podlimitní řízení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

„Otavská cyklostezka – úsek
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole
– č.4 Zářečí, etapa I.“

město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
tel.: 376 547 521, fax: 376 547 529

V souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem: „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole
– č. 4 Zářečí, etapa I.“
1.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
IČ, DIČ

město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou
ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27-821898399/0800
00255513, CZ00255513

2.

Předmět a druh veřejné zakázky
2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s výstavbou cyklostezky blíže
specifikované v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Otavská cyklostezka – úsek
v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole – č.4 Zářečí, etapa I.“ zpracované Dopravně
inženýrskou kanceláří, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, v lednu 2013 a
stavebním povolením díla.
2.3. Klasifikace: CPV
45233162-2 Výstavba cyklistických stezek
2.4. Předpokládaná cena zakázky je 8,24 mil. Kč bez DPH. Dle § 12 zákona se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení

3.

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci
3.1. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů související s poskytnutím
zadávací dokumentace ve výši 300 Kč včetně DPH. Tato částka musí být složena na účet
Města Horažďovice č. 19 – 821898399 / 0800, pod variabilním symbolem, kterým je IČ
uchazeče, nebo složena v hotovosti na pokladně MÚ před osobním převzetím zadávací
dokumentace (nutno domluvit předem).
Textová část zadávací dokumentace je v souladu s § 48 uveřejněna na profilu zadavatele
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00255513.
3.2. Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou vyžádat na adrese:
Město Horažďovice, Odbor IRM, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. Kontaktní
osoba: Jitka Vokatá, Tel: 376 547 573 , vokata@muhorazdovice.cz

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.04.2013 v 11:30 hod.
4.2. Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu Město Horažďovice, Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice, nebo podat osobně v pracovní době do podatelny Městského úřadu
Horažďovice, se sídlem tamtéž.
4.4. Zadávací lhůta je 90 dnů a počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek.
4.5. Termín otevírání obálek je stanoven na 05.04.2013 ve 12:00 hod v malé zasedací
místnosti v 1.p v sídle zadavatele. Otevírání obálek se má právo účastnit max. jeden
zástupce uchazeče (s ohledem na kapacity), který podal nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek zadavateli.
4.6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
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5.

Prokázání kvalifikace uchazeče
5.1. Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v bodě 5 zadávací dokumentace.

6.

Jiné podmínky zadavatele
6.1 Zadavatel připouští plnění prací prostřednictvím subdodavatele max. do výše 30%.
Prostřednictvím subdodavatele nesmí být plněna montáž tělesa cyklostezky (t.j. všech
konstrukčních vrstev).

7.

Hodnotící kritéria
7.1 Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu,
bude zadavatel hodnotit podle základního kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka dle § 78 zákona odst.1 písm. b) s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH.

8.

Prohlídka místa plnění
8.1 Prohlídka místa plnění: prostory jsou volně přístupné

V Horažďovicích dne 19.03.2013

Mgr. Karel Zrůbek
starosta
v.r.
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