Yýzva k podání nabídky
Ne vBŘBJNou z

nrLzru vtarBHo RozSAHu
narealizaci díIa

,rlnženýrskésítě Odunecoo
Zadávacířízeninepodléhá zákonuč.13412016 Sb., v platném zněni (dále jen zákon),
postupuje dle § 6 zmíněnéhozákonaa pokynů poskytovatele dotace.

L

Zadavatel

název,.
sídlo:
právní forma:
IC:
Statutární zástupce:
Telefon:

Obec ODUNEC
Odunec 6,675 55 Hrotovice
obec
00378275
Milan Šabatka - starosta obce
604 7I3 941
Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činnosti na základě smlouvy
(zástup ce zadav atele)
názey,.
KOINVEST CZ, s, r. o,
sídlo:
Demlova 10II,674 01 Třebíč
IČ:
283 31 1I5
kontaktní osoba:
věra Bartuňková
telefon:
568 841 1 11, 603 162 530
e-mail:
vera.bartunkova@post,cz
:

preambule
Tato výzva a textová ěást zadávací dokumentace je vypracovánajako podklad pro podání
nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malélro rozsahu na stavební práce (dále
jen veřejná zakázka),jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 mil. Kč bez DPH,
Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č, 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

II. Vymezení předmětu veřeiné zakázky
Předmětem plnění zakázky je realizace akce ,,Inženýrskésítě Odunec" dle projektové
dokumentace fi, KOINVEST s.r.o,, Demlova 101 l , 67 4 01 Třebíč,IČ 255 89 679 ,
Upřesňující informace k rozsahu předrnětu díla:
předmětem díla je vybudování inženýrských sítípro výstavbu 4 RD. Součástístavby je obslužná
komunikace v délce 103 m, kde budou u|oženy v sor"rběhu veškeré sítě, délka vodovodního řadu
I20 m, včetně 4 ks přípojek, délka plynového potrubí 127 m, včetně 4 ks přípojek,bliže viz PD,

Dílo se nachází v k.ú. Odunec, okres Třebíč,Kraj Vysočina
Předpokládaná hodnota zakázky bez

DPH

1 500 000,-

Kč.

III. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je pro uchazeóe kvyzvednutí vtermínu od 18. 3.202I do 6. 4.
202l oď 800 do 1530 hod. na adrese organizátora veřejné zakéaky, případně ji je možno
objednat e-mailem u kontaktní osoby.
Kontaktní osoba: Věra Bartuňková, tel. 603 7 62 530, e-mail: vera.bartunkova@post.cz

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek
00hod.

Lhůtapro podání nabídek končídne 7. 4.202t v 17
Nabídky se předávají osobně nebo zasláním poštou na adresu: Obecní uřad Odunec,
Odunec 6,675 55 Hrotovice a to do konce lhůty pro podání nabídek.

v. způsob podání nabídek
Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce oznaěené Nabídka - Inženýrskésítě
Odunec - Neotvírat. Na obálce musí b/t uvedena adresa zájemce.
Na nabídky doručenépozději zadavatel nemůžebráú. zŤetel (platí i pro nabídky doručené
později poštou).
Nabídka bude přeloženav českémjazyce, v jednom vyhotovení.

vI. požadavky na prokázání kvalifikace
. Základni způsobilost dle

a)

§ 74 zákona 13412016
bude splněno čestným prohlášením

. Profesní způsobilost dle § 77 odst.l a odst. 2 písm. a) a c) zák;ona 13412016: uchazeč
doložíkopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenskéhooprávnění s předmětem
podnikrání ,,provádění staveb, jejich zmén a odstraňování"
. Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a, zéů<ona13412016
seznam projektů (výstavba inženýrských sítínebo výstavu vodovodů nebo kanalizací nebo
plynovodů) za posledních 5 roků, minimálně 3 akce v rozsahu min 1 500 tis. Kč bez DPH
bude uveden název stavby, investor a cena díIa.
Osvěděení o autoňzaci (prostá kopie) podle zákona č. 36011992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolaní autorizovaných inženýru a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějšíchpředpisů, pro obor: ,,Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrstvíoonebo ,,Vodohospodářské stavbyoo a,,dopravní stavby"
|

-
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vII. pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle zakladního hodnotícíhokritéria:
nejnižšínabídková cena včetně DPH.
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Milan Šabatka-zadavatel
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v zastoupení

věra Bartuňková

KOINVEST CZ,

s.r.o.

