OBEC

KOLOVÁ
dne 4.4.2007

Vážená paní / vážený pane <Jméno kontaktní osoby>
VĚC: VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Háje – lokalita „POD LESEM“, veřejná část inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domů
1. Číslo oznámení ( číslo jednací )
111/2007

2. Procedura
Zjednodušené podlimitní řízení podle §§ 25, 38
č.137/2006 Sb.

zákona o veřejných zakázkách

3. Zadavatel
Obec Kolová
Kolová čp.16
362 14 Kolová
IČ: 00254673
Kontaktní osoba:
p. Karel Kučera
Telefon: 353 331 513
E-mail: obec@kolova-haje.cz
4. Podmínky účasti
Účast v soutěži je umožněna za stejných podmínek právnickým a fyzickým osobám
účastnícím se jak samostatně, tak ve sdružení uchazečů (konsorcia).
Uchazeči (včetně firem sdružených v rámci jedné právní skupiny, ostatní členové
stejného sdružení) můžou předložit pouze jednu nabídku na provedení prací.
Nabídky na částečné provedení prací nebudou posuzovány. Uchazeči nemohou
předložit nabídku na variantní řešení k nabídce dodávky požadované zadávací
dokumentací.

5. Požadavky na splnění kvalifikace
Uchazeči musí prokázat splnění kvalifikace podle §§ 50 a 53, 54, 56 a 62
zákona následovně :
Splnění základních kvalifikačních kriterií dle § 53 Zákona prokáže uchazeč
čestným prohlášením ve smyslu § 62 odst. 2. Zákona.
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Stanovení a způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních a technických
kvalifikačních kritérií podle §§ 54 a 55 zákona jsou uvedeny v Souboru 1
Zadávací dokumentace.
Minimální kritéria pro výběr a udělení zakázky uchazeči jsou následující:
1. Uchazeč je zapsaná právnická nebo fyzická osoba, schopná provést uvedené
dílo.
2. Uchazeč musí mít zkušenosti se stavbou podobné povahy/ podobné částky/
podobné složitosti srovnatelné se zadávaným dílem za uplynulých 5 let.
V případě společného podniku/konzorcia {Joint Venture/Consortium} toto
kritérium platí pro jednoho z členů samostatně. Zadavatel si vyhrazuje právo
vyžádat si kopie příslušných protokolů o konečném převzetí díla, podepsaných
projektovými manažery / kontraktační autoritou zmíněného projektu.
3. Vedoucí projektu, stavbyvedoucí a hlavní mistr dodavatele musí prokázat
minimálně 5 let příslušné kvalifikace a odpovídajících zkušeností s dílem
obdobné povahy jako je tento projekt. Jeden z klíčových pracovníků musí mít
autorizaci v oboru vodohospodářských staveb. Uchazeč musí být držitelem
certifikátu ISO 9001.

6. Doba výstavby:
Předpokládaný termín zahájení stavby - 06/2007
Předpokládaný termín dokončení stavby - 08/2007
Dílčí termín dokončení části stavby - 30.6.2007 (požadovaný rozsah je popsán v
Zadávací dokumentaci)

7. Termín
Termín prohlídky staveniště je 16.04.2007, 11:00 hod
Termín pro podání nabídek je 24.04.2007, 10:00 hod

8. Hodnotící kritéria
Nabídková cena
Komplexnost nabídky
Reference
9. Popis dodávky
Předmětem stavby je vybudování komunikace s připojením na silnici III/2087, oddílné
kanalizace s napojením na stávající oddílnou stokovou soustavu a vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovodní síť.
Stavba sestává z těchto objektů:
SO 01
Komunikace ...................................................2234 m2 - ABS III tl.40 mm
SO 02
SO 02.1
SO 02.2

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace – řady………………….296 m
Splašková kanalizace – přípojky……………...21ks
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SO 03
SO 03.1
SO 03.2

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace – řady……………………509 m
Dešťová kanalizace – přípojky………………..20ks

SO 04
SO 04.1
SO 04.2

Vodovod
Vodovod – řady………………………………..234 m
Vodovod – přípojky………………………..…..21ks

10. Společný slovník pro veřejné zakázky
Předmět VZ

CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231300-8

Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení,
pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

45230000-8

Veškeré žádosti o vysvětlení a dodatečné informace, musí zadavatel obdržet v
písemné formě nejpozději 5 dní před termínem pro podání nabídek. Zadavatel
doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že zadavatel,
ať již z vlastní iniciativy nebo v reakci na žádost uchazeče poskytne dodatečné
informace k zadávací dokumentaci, musí tyto informace rozeslat písemně a ve
stejnou dobu všem uchazečům.
Uchazeč nemá nárok na kompenzaci nákladů, které mu vzniknou v souvislosti
s vypracováním a podáním jeho nabídky.
Těšíme se, že obdržíme Vaši nabídku na adrese uvedené v Pokynech pro uchazeče
nejpozději do stanoveného termínu pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace je k dispozici od 10.4.2007 po předchozí telefonické dohodě
za poplatek 2000 CZK s DPH na adrese zadavatele, kontaktní osoba: p. Kučera, tel:
353 331 513.
Rozhodnete-li se nabídku nepředložit, budeme vděčni, pokud nás o tom informujete
písemně a uvedete důvody svého rozhodnutí.

S pozdravem,

Ing. Václav Kellner
starosta obce Kolová
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