Statutární město Děčín, jako zadavatel vyhlašuje zadání veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem:

„Úprava odvodnění - Tělocvičná ul. “

PODMÍNKY REALIZACE ZAKÁZKY
Informace o zadavateli
Název

statutární město Děčín

Sídlo

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly

Jednající z pověření

Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje

IČ

00261238

1. Základní informace
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo
jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.

2. Plnění zakázky:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Úprava odvodnění - Tělocvičná ul.“ na p.p.č. 1149
a p.p.č. 406 v k.ú. Bělá u Děčína je odstranění stávajícího způsobu odvodnění MK, které
nevyhovuje přilehlým nemovitostem a způsobuje jejich podmáčení. Opravy budou prováděny
v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Jaroslav Šimonek,IČO 41302800,

č. zakázky 201120.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že akce bude realizována pouze v případě zajištění
finančního krytí. Zadavatel si tak vyhrazuje právo nerealizovat tuto zakázku v celém rozsahu
i v případě uzavření smlouvy o dílo.

3. Lhůta výstavby:
Zahájení prací bude provedeno na základě písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště.
Uchazeč se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Uchazeč
do nabídky uvede dobu realizace v týdnech, která se počítá ode dne předání staveniště.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že do doby realizace stavby je nutné zahrnout i dobu
na zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací.

4. Kvalifikace uchazeče:
Zadavatel požaduje předložit doklady opravňující uchazeče provádět a zajišťovat stavební
práce, (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku).

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 174 923,- Kč bez DPH.

6. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
K hodnotícímu kritériu: Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.
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7. Nabídková cena:
a/ Nabídková cena bude platná do 31. 12. 2012.
b/ Nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem. V případě, že uchazeč neocení
jednotlivě každou položku, ale např. některé ceny sloučí, bude z hodnocení vyřazen.
U jednotlivých položek bude uvedena zvlášť cena za jednotku a cena celkem - bez DPH.
V celkové rekapitulaci prací budou ceny uvedeny - bez DPH.
Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena díla - bez DPH, DPH a vč.DPH.
Lze použít krycí list, který je přílohou zadávacích dokumentace.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací
dokumentace. Do dané smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze identifikační údaje smluvní
strany (zhotovitel), cenu díla a lhůtu výstavby v týdnech.

8. Ostatní podmínky zadání:
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl přehled případných subdodavatelů
jejichž podíl na díle je vyšší jak 10 %. Tento seznam subdodavatelů bude také objednateli
předán při předání stavby. Uchazeč také prohlásí, že bude ve stejném rozsahu ručit i za
závazky těchto svých smluvních subjektů.
Uchazeč se bude před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště,
o příjezdových cestách, možnosti připojení na zdroje el. energie, vody, příp. o jiných místních
zvláštnostech.
Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost
nebo mylné chápání ustanovení údajů neopravňují zhotovitele požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo změnu nabídkové ceny.
Jednotlivé typy výrobků uvedené v projektové dokumentaci jsou uváděné jako standardní a je
možné je zaměnit za výrobky minimálně těchto parametrů a této kvality.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si
také vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo mohou být zveřejněny.

9. Prohlášení uchazeče:
Uchazeč o zakázku do nabídky doloží podepsané čestné prohlášení, že plně respektuje tyto
zadávací podmínky zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč
vyloučen.

10. Odevzdání nabídek:
Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě
či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
Zpracované nabídky podejte osobně v zalepené obálce s označením "VÝBĚR – Tělocvičná
ul. – NEOTVÍRAT“ do 24. 02. 2012, 09.00hod. na adresu:
Statutární město Děčín
podatelna Magistrátu města Děčín
budova A1
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
V Děčíně dne 10. 02. 2012
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