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Obdží:
oslovení dodavatelé

Věc : Výzva k podání nabídky, prokázání lryalifikace a zadávací dokumentace stavby
,,Chodník v Benešovicích"

1) ldentifikační údaje zadavatele:

Druh zadavatele

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

lč:

Bankovní spojení :

kontaktní osoba:

Veřejný zadavatel

Obec Brloh

č.p.69, 53501 Brloh

Alešem Drahokoupilem, starostou

00273384

č,ú. 11324561/0100 Komerční banka, a.s.

lng. Luboš Minařík, te1.608439486, brlohou@ volny.cz,.,;,,:.;, .,], ,,:i,, ,,:,,,,:,

2\ UOale o úěastníku zadávacího řízení:

Úěastník zadávacího řízení vyplní své identifikaění údaje do nabídky identicky jako zadavatel (viz.
bod 1).

3) UOaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je po celou dobu pro podání nabídek uveřejněna na webových stránkách
zadavatele www.brloh.net a je přístupná pro všechny účastníky zadávacího řízení. Přílohy zadávací
dokumentace (PD a SP) v případě zájmu zašle kontaktní osoba na e-mail.

4) lnformaci o druhu a předmětu zakánky:

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č.134na16 Sb., o zadávání veřejných
zakázekv platném znění. Jedná se o veřejnauzakázku malého rozsahu na stavební práce.

Projekt je spolufinancován z SFDI - nutná komunikace a koordinace se zástupcem SFD! v průběhu
stavby.

5) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka stavby ,,Chodník
v Benešovicích". Jedná se o realizaci nového chodníku podél silnice lll. třídy v obci Benešovice na
p.p,č. 158 v k.ú. Benešovice u Přelouče, v délce 330 m a šířce 1,5m. Součástí stavby je i přeložení
lampveřejného osvětlení a prodlouženíkanalizacr.. Podrobnějiviz. přílohy (PD a stavební povolení),

sídlo: č.p,69,53501 Brloh, lČ: 0a2n384, č.ú.: 11324561l0100
www"brloh.net., e-mail: brlohou@volnv.cz, tel.: 775907598
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6) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

PředpokládanáhodnotaVeřejnézakázkyje1.353'893Kčvč'DPH.

7\Dobaaplněnízakázky,termínpředánístaveniště:

Před pokl ádaný terrn í n zahájení pl něn í cca 03 t2021

(zazahfiení plnění je považováno předání staveniště)

Předpokládaný termín ukončení plnění 0612021

(za ukoněení plněníje považováno předání hotového díla objednateli)

8) Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel musí prokázal základní způsobilost a technickou kvalifikaci. Dodavatelé Předkládají

v nabídkácrr aorraiy- 
"- 

iňo,ióoirosťi á kvalifikaci v kopiích. . (yýpi.. z,obchodního rejstříku,

živnostenské oprávnění, čestné prohlášení o beztrestnos-ti a bezdluŽnostistátu (státním institucím),

Seznam min. 3 "bililý"h 
prá"i svym cnárakterem odpovídajících předmětu Plnění v rálcitohoto

zadávacího řízení, které realizoval v poŠi"Jňi.r, 5 bteih (stavba, název, cena, objednatel, kontakt

na zástupce na objednatele).

9) Prohlídka místa plnění

zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, jelikož je místo plnění veřejně přístupné,

10) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v českých korunfc|r. Dodavatel odPovídá za komPletnost

poskytnutýcn einnošli a ie povinen i véskáre ěinnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí

s předmětem plnění, zahmout do ceny,

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- Cena díla bez DPH

- Samostatně DPH

- Cena díla včetně DPH

celková nabídnutá cena bude stanovena jako cena ,,nejvýše přípustná",

11) Struktura podané nabídky

a) Krycí list nabídky

b) Doklady o splnění kvalifikace

c} Oceněný výkaz výměr

d) Harmonogram prací

12) Místo s doba pro podávání nabídek

Nabídku v listinné podobě lze podat osobně na obecním Úřadě Brloh, Č.P. 69' 53501 Brloh' kaŽdé

pondělí od 18hoj óó zonoo., ňeuo oápoiue"ne prostřednictvím držitele poštovní licence Či kunýrní

službou na adresu sídla zadavatele, áio tai auý uyta nabídka doručena nejpozději_o.r1.l.,*15itv

pro podáváni naoroár, Uzavřené oo6.rv s naniáIa'nrimusí být označeny nápisem: NE9TVIRAT _

zadávací řízeni ;;ř"rě áia.xv,,Ónbanir v BeneŠovicích". Na obálce bude uvedena adresa

účastníka zadávacího řízení.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 2.íí.v í9:00 hodin,
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13) Místo a čas otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne na následujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Brloh. lnformace
o termÍnu a místě zasedání Zastupitelstva obce Brloh budou zveřejněny na úřední desce obce a na
http://www. brloh. neUuredni deska.html s min. 7-mi denním předstihem,

Otevírání obále_k jsou oprávněni se účastnit účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídka byla
zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

14)Zadávací lhůta

Dodavatelé jsou vázánisvými nabídkami po dobu 40 kalendářních dnů, počínaje dnem následujícím
po dni skonČení soutěžní lhůty. Dodavateli, jehož nabídka se umístila v hodnocení na 1. místě, se
zadávací lhŮta prodlužuje do doby uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však 60 dnů,

15) Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a právo nepřijmout žádnou nabídku. pokud
zadavatel právo uplatní, nevzniká dodavatelům vůči zadavatelijakýkoliv nárok.

1 6) Závěreěná ustanovení

Zadavatel nepři pouští variantní řešení nabídky,

Zadavatel sl vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky,
DodavatelŮm v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele v případě, že nesplní požadavky zadavatele.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat dodavatele o doplnění nebo vysvětlení jáho nabídky.
Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
RovněŽ zadavatel nepoŽaduje poplatky zato, že se dodavatel může o veřejnou zakázku ucházet.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
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Aleš Dťahok6upil

starosta§bce Brloh

",, ,I]BECBŘLOH
Brloh 69; Přelouč 535 0l

IČ: 00273384
Tel.J?s 907 598 O

Příloha č, 1: Projektová dokumentace

Stránka 3|3


