
Indentifikace zadavetele:
Název: Obec Bělov
Sídlo: Bělov 77, 768 21
Zastoupený: Jiří Přecechtěl - starosta
IČ: 00 287 032
Telefon: 573 358 071
Email: belov@centrum.cz
Vymezení předmětu zakázky:
Název: Projektová dokumentace - Silnice III/36740:Bělov, průjezdný úsek

Předmět veřejné
zakázky.

Technické podklady

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Projektová dokumentace - Silnice III/36740 : Bělov, průjezdný úsek

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí vypracování projektové 
dokumentace pro  územní rozhodnutí   včetně vyřízení pravomocného 
stavebního povolení  rekonstrukce  a rozšíření komunikace III.třídy  v délce cca 
700m, nový chodník podél celé komunikace III.třídy a veřejné osvětlení  
silničního tělesa v celé délce.                                                                                              
1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude 
vypracována v souladu s příslušnými platnými předpisy. Cílem projektu je 
komplexní  řešení komunikace III.třídy průjezd obcí Bělov včetně zajištění  
ochrany chodců novým chodníkem a zvýšením bezpečnosti celé komunikace 
doplněním nového veřejného osvětlení včetně včetně dopravního značení.                                                       
2.Předmět plnění se týká katastrálního území Bělov .                                           
3.Jednotlivé dokumenty , které jsou předmětem díla budou objednateli předány 
takto:                                                                                                                       
- PD dle odstavce 1 bude objednateli dodána v tištěné podobě 6 vyhotovení a 
1x na CD ve formátu pro texty (*rtf), pro tabulky (*xls), pro skenované 
dokumenty (*pdf), pro výkresovou dokumentaci  (*dwg).                                                                        
4. Součástí PD je i doložení stanovisek dotčených orgánů státní správy v   
dokladové části DSP, DUR. Projektové dokumentace musí být vypracována v 
souladu se stanovisky dotčených orgánů.  Všechna stanoviska musí mít doložku 
platnosti. Součástí poptávky je výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
5.Při zpracování projektové dokumentace musí být  zohledněny požadavky  
ŘSZK a SFDI .                                                                                                            
6.Součástí  PD bude i návrh způsobu likvidace stavební suti, zeminy a odpadů 
vzniklých stavební činností  (popis v textové části PD a součást výkazu výměr).                                              
7. Součástí projektové dokumentace je i dodání položkového výkazu výměr 
(jako podklad pro zadávací řízení na dodavatele stavby) a položkový rozpočet v 
cenové úrovni RTS 2016, včetně elektronické  verze.                                                                          

Zdavatel disponuje geodetickm zaměřením celé délky komunikace výškopisné a polohopisné včetně zaměření uložení inženýrských sítí, monitoring kanalizace. Podklady budou předány v okamžiku podpisu smlouvy v tištěné i digitální podobě.
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Hodnota zakázky: 

Lhůta plnění:

Místo plnění:
Zadávací řízení a nabídka
Druh zadávacího řízení:

Lhůta pro podání 
nabídek :
Místo a datum
vyhodnocení nabídek :
Místo pro podání
nabídek:
Jazyk nabídky:

Požadavky na způsob
zpracování nabídky:

Forma a obsah
nabídky:

Zadávací lhůta.

Nabídka bude obsahovat cenu včetně DPH, cena pevná, konečná

Lhůta plnění 
1.podání PD k územnímu tozhodnutí na stavební úřad MěU Otrokovice se 
stanovuje v délce 120 dní ode dne výzvy zadavatele k poskytnutí plnění.
2.podání PD ke stavebnímu povolení 120 dní od pravomocného územního

Obec Bělov, okr.Zlín

Zakázka malého rozsahu na služby nepodléhající režimu zákona  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9.3.2016 v 16.hodin

Otevírání obálek Obecní úřad  Bělov č.p.77 dne 9.3.2016 v 17.hodin

Nabídky lze podat doporučenou poštou, kurýrní službou případně osobně na adresu: Obec Bělov, Bělov, 77, 768 21 Kvasice
Český jazyk případně úředně ověřený překlad
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí  nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.                                                Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněnouosobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Nabídka se podává v jednom vyhotovení v tištěné podobě. Nabídka bude doručena zadavateli v uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem neotevírat. Na obálce bude rovněž uvedena identifikace dodavatele, adresa a IČ.

Nabídka uchazeče bude podána písemně v uzavřené obálce. Nabídka musí obsahovat:                                                                                                                   - Návrh smlouvy, který musí být v souladu s obchodními podmínkami                                                              - Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.                               Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace pomocí subdodavatele bude obsahovat nabídka příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace a smlouvu mezi  dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace
Zadávací lhůta se stanovuje v délce 24 dní

Stránka 2



Hodnotící kriteria:

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky:

Platební podmínky:

Požadavky kvalifikace

Rozsah kvalifikace

Prokazování splnění
kvalifikace:

Základní kvalifikační
předpoklady:

Profesní kvalifikační
předpoklady

Hodnotícím kriteriem je nejnižší  nabídková cena včetně DPH za celý předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Uchazeč své obchodní podmínky předloží do návrhu  smlouvy, tyto má právo zadavatel po vzájemné dohodě upravit a doplnit dle doporučení a schválení zastupitelstvem obce Bělov.
Platební podmínky budou součástí smlouvy. Platba za dílo bude realizována zadavatelem ve třech částkách:  1.platba PD předána k územnímu řízení - 30% z celkové vysoutěžené ceny                             2.platba po vydání územního rozhodnutí - 20% z celkové vysoutěžené ceny                                                         3.platba PD předána ke stavebnímu povolení včetně všech dokladů  - 30% z celkové vysoutěžené ceny 4.dúčtování do smlouvy po vydaném stavební povolení s doloužkou nabytí 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:a) základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ZVZ,                             b)profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 ZVZ, písm.a)b) technickýchkvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením podkladů zadavatelem.                                                                                                                 Bude-li zadavatel požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč , se kterým má být uzavřena smlouva povinnen tyto doklady předložit. Nepředložení dokladů může být ze strany zadavatele považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. V případě podání společné nabídky či prokazování kvalifikace subdodavatelem  bude uchazeč postupovat dle příslušných ustanovení  ZVZ.

Základní kvalifikační předpokladysplní uchazeč řádně podepsaného čestnéhoprohlášení z jehož obsahu bude patrné, že uchazeč požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje.

Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:a)kopie z výpisu z obchodního rejstříku či z jiné evidence pokud je v ní zapsánb)kopie dokladu o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky , zejména doklad  prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
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Technické kvalifikační 
předpoklady

Doba prokazování
splnění kvalifikace

Pravost a stáří
dokladů

Změny v kvalifikaci

Ostatní podmínky a informace zadavatele

Další podmínky
pro plnění zakázky

Prohlídka místa
plnění

Komunikace mezi 
zadavatelem a uchazeči

V Bělově 15.2.2016                                                      Jiří Přecechtěl  - starosta obce Bělov

Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením: seznamu minimálně 3 podobných zakázek jako předmět plnění  prováděným uchazečem s uvedením jeho rozsahu a doby poskytnutí v celkové částce vyšší, než 75.000,-kč bez DPH za jednu zakázku; přílohou tohoto seznamu musí být                                                       1.kopie osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytované veřejnému zadavateli, nebo                                                       2.kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek 

Doklady se předkládají způsobem stanoveným zadavatelem. Pokud není stanoveno jinak  předkládají se doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii.

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoli změně v kvalifikaci dodavatele, které by jinak znamenaly nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli  písemně oznámit a zároveň předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Zadavatel si vyhrazuje právo:                                                                                           - zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a to do okamžiku podpisu smlouvy a mnepřijmout žádnou nabídku                                                                                         - požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách                                                                                                                  Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojené s podáním nabídky zadavateli. Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a 

Případnou prohlídku místa plnění je možno dohodnout se zadavatelem a to nejpozději 4 dny  před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat výhradně prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osoba zadavatele Jiří Přecechtěl; email: belov@centrum.cz
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