Obec Brázdim
IČO: 00240087
Nový Brázdim 30
250 63 Brázdim
Telefon: 326 902 928
E-mail: oubrazdim@volny.cz
https://www.obecbrazdim.cz
__________________________________________________________________________________

V Brázdimě, 29.11.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Projektová dokumentace
„Rekonstrukce komunikace Ke hvězdárně“

1. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu
Název:
Adresa:
IČ:
Zastoupen:
Telefon:
E-mail:

Obec Brázdim
Nový Brázdim 30, 250 63 Brázdim
00240087
Pavel Krotký – starosta obce
326 902 928, 602 225 660
oubrazdim@volny.cz

2. Předmět zakázky:
Předmětem výběrového řízení je kompletní projektová dokumentace pro stavební
povolení vč. všech potřebných průzkumů, posudků a vč. IČ pro řízení na stavebním úřadě.
Tyto práce zahrnují zejména:
- geodetické zaměření dotčené komunikace
- diagnostika komunikace (povrchů/krytů, konstrukčních vrstev a podloží)
- inženýrsko - geologický průzkum
- hydrogeologický průzkum
- odvodnění komunikace
- dokumentace DSP
- inženýring - vyřízení jednotlivých stupňů PD
- projednání s DOSS a správci IS
- výkazy výměr pro výběrové řízení
- autorský dozor
V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny náklady, které zahrnují řádné dokončení
projektové dokumentace, která bude sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
komunikace.
Celková cena bude zahrnovat i náklady, které nejsou přímo uvedeny v této výzvě, ale které
měl uchazeč předpokládat jako odborník a do své cenové nabídky zahrnout.
1/3

Dokumentace nebude obsahovat :
- geodetické zaměření dotčené komunikace (bude projektantovi předáno po podpisu smlouvy)

Projektová dokumentace bude předána následovně:
6x vyhotovení v tištěné podobě
2x vyhotovení v digitální podobě (CD, DVD nebo USB)

3. Lhůta pro podávání nabídek:
Vyhlášení výběrového řízení:
Lhůta pro podání nabídek:
Termín otevírání nabídek:
Předpokládaný termín zahájení prací na DSP
Termín odevzdání projektové dokumentace:

10.12.2018
31.12.2018
3.1.2019 v 17h na OÚ Brázdim
neprodleně po podpisu smlouvy
31.1.2019

4. Místo plnění zakázky
Místem plnění je komunikace na pozemku, který je v majetku obce Brázdim:
Ke hvězdárně - 702/1 v k.ú. Brázdim
5. Obsah a forma cenové nabídky
Nabídka uchazeče bude předložená v jednom (1) vyhotovení a bude obsahovat:
- Identifikační údaje uchazeče: jméno/název , sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ,
DIČ, telefonický kontakt, elektronický kontakt, jméno oprávněné osoby jednat jménem
uchazeče, bankovní spojení s uvedením čísla účtu.
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění předmětu veřejné
zakázky: čestné prohlášení, doklady o oprávnění k podnikání, doklady o autorizaci,
doklad o pojištění odpovědnosti a reference o zpracovávaných PD s obdobným záměrem.
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu veřejné zakázky ve
standardním členění a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena bude
cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně.
- Platební podmínky: doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Vznik práva fakturovat
nastává dnem předání dokončeného předmětu díla – na základě předávacího protokolu.
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Nabídky vložit do zalepené obálky označené

NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce komunikace Ke hvězdárně“
a odeslat na adresu Obecní úřad, Nový Brázdim 30, 250 63 Brázdim, nebo doručit
osobně do kanceláře OÚ Brázdim.

6. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu bude probíhat podle kritéria:
Nejnižší nabídková cena včetně DPH
7. Ostatní
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu poptávkové řízení zrušit.
- Nabídky ani jejich části se účastníkům veřejné zakázky nevracejí. Jsou považovány za
majetek zadavatele.
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