Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

značka: 18024

Název zakázky:

Oprava místních komunikací v Obci Poteč 2018

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

Stavební práce

Datum vyhlášení zakázky:

30. dubna 2018

Název zadavatele:

Obec Poteč

Sídlo zadavatele:

Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Josef Mana, starosta obce
tel. 602 966 175,
potec@volny.cz

IČO zadavatele:

00568694

DIČ zadavatele:
Jméno a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a emailová adresa:

CZ00568694

Lhůta pro podávání nabídek:

21. května 2018, do 14,00 hod.

Zadávací lhůta

50 kalendářních dnů

Místo pro podávání nabídek:
Termín a místo otevírání
obálek:

Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky
Obecní úřad Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské
Klobouky, 21. května 2018 ve 14,15 hod.
Stavební práce na opravě místních komunikací:
a) Frézování asfaltového krytu - 34 m2.
b) Čistění vozovek – 2600 m2.
c) Postřik živičný - spojovací - 2010 m2.
d) Podkladní asfalt ABH tl.6 cm – 4575 m2.
e) Koberec ABS III tl.4cm – 5372 m2.
f) Řezání asfaltového krytu 35,5 m.
g) Asfaltová zálivka – 41,5 m.
h) Zhutnění podkladu – 1350 m2.

Popis předmětu zakázky:

Josef Mana, starosta obce
tel. 602 966 175,
e-mailová adresa: potec@volny.cz

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

2,200.000,- Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění:

Do 30. září 2018

Místo dodání plnění:

Obec Poteč

Hodnotící kritéria:

Celková cena za zakázku.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

∙

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky. Čestné
prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou
jednat za uchazeče (ne starší 90 dnů).
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Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky
∙

∙
∙
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (krycí list)

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

-

-

Požadovaný jazyk nabídky:

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

Zadávací řízení se řídí:

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti v České republice. Čestné
prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou
jednat za uchazeče (ne starší 90 dnů)
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné
obdobné evidence, ne starší 90 dnů)
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský
list)

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné
formě v obálce označené: „Neotvírat! Zakázka
Oprava místních komunikací v Obci Poteč 2018“
Nabídka musí být podepsaná oprávněnou osobou a
musí obsahovat:
Prokázání kvalifikace uchazeče.
Cenovou nabídku v členění minimálně:
a) Celková cena za stavební práce.
b) Cenové členění stavebních prací dle popisu
předmětu zakázky bod a) až h).
Reference: Uchazeč uvede alespoň 3 obce, nebo
města, kde prováděl opravu komunikací v posledních
třech letech.

Jazyk český
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který
podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové
řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách
www.potec.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech
dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o
nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.
- § 6 a § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku
zrušit.

Stručná dokumentace.

Přílohy

-

Podpis zadavatele:

Josef Mana, starosta obce

Bližší informace Josef Mana tel. 602 966 175.

Josef
Mana

Digitálně podepsal Josef Mana
DN: c=CZ, o=Obec Poteč [IČ
00568694], ou=CzechPOINT, ou=01,
cn=Josef Mana,
serialNumber=P112412,
title=starosta obce
Datum: 2018.05.02 09:58:04 +02'00'
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