VÝZVA
K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA
ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) Projekt je

financovaný z fondů EU

Komplexní revitalizace veřejného prostranství v Protivanově
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Městys Protivanov
Se sídlem:
Náměstí 32, 798 48 Protivanov
IČ:

00288675

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Trnečka, starosta
kontaktní os.zadavatele: Karel Trnečka, starosta
Tel.:
777 220 235
e-mail:
starosta@protivanov.cz
Identifikace organizátora zadávacího řízení
Zadavatel se rozhodl, v souladu s §151 zákona nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností
souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedeného mandatáře. Mandatář je zmocněn
k veškerým úkonům souvisejícím s organizací zadávacího řízení s vyloučením činností uvedených v §
151 ods. 2 zákona.
Organizátor VŘ:
Se sídlem:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
kontaktní os. organizátora:
tel.:
e-mail:

BM asistent s.r.o.
Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
26796350
Ing. Zbyněk Müller, jednatel
JUDr. Zdeňka Šrámková
+420 725 731 931
sramkova@bmasistent.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
V rámci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro motorovou (vč. statické) a pěší dopravu a
k revitalizaci ploch sloužících k relaxaci a odpočinku. Zájmové území je vymezeno budovou Sokolovny,
průtahem silnice II/150 obcí, areálem základní školy, sportovním hřištěm a mateřskou školou. Toto
území je vzhledem k množství občanské vybavenosti každodenně hojně využívané jak místními
obyvateli, tak žáky, kteří do spádové školy v Protivanově dojíždí autobusem z okolních obcí. Proto je
zapotřebí nabídnout bezpečnou pěší trasu z náměstí ke škole. Tato lokalita navazuje na centrum obce –
náměstí, které bylo zrekonstruováno z prostředků ROP v rámci dřívější výzvy. Rozhraním oddělujícím
obě lokality je silnice II/150 ve správě SSOK, pro jejíž rekonstrukci je zpracována projektová
dokumentace pro stavební povolení. V rámci kompetencí městyse se jedná o komplexní a finální řešení
daného území. Uvnitř jeho hranic nebude zapotřebí další investice do veřejných ploch.
Jednotlivými částmi projektu jsou:
- jedná se o obnovu místní komunikace vedoucí od Základní školy k Sokolovně;
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-

dalším úsekem je přístupová komunikace od náměstí (dopravně napojená na silnici II/150) k
Sokolovně zahrnující i rekonstrukci zpevněné rozptylové plochy před budovou a odstavné
plochy pro autobusy;
místní komunikace od úřadu městyse k zadnímu traktu Sokolovny ul. Ve Dvoře;
větev místní komunikace obsluhující Mateřskou školu s podélnými parkovacími místy;
přístupová místní komunikace od Základní školy k fotbalovému hřišti;
parkovací plochy v blízkosti Základní školy zahrnující podélná stání na části ul. Školní a na
hlavní komunikaci a kolmá stání s přístupovou komunikací Za Školou;
komunikaci pro pěší jakožto bezpečnou nejkratší spojnici od autobusových zastávek z náměstí
směrem ke škole;
veřejně přístupnou oddechovou zónu s dětským hřištěm (zahrnující herní prvky, lavičky a koše)
umístěnou v zadní části areálu zahrady ZŠ u ul. Na Balkáně;
obnovu zeleně (stromy, zatravnění, mobiliář) před areálem ZŠ vč. rekonstrukce pochozích
zpevněných ploch.

Konkrétní popis celého díla je uveden v příloze zadávací dokumentace - v projektové dokumentaci a
výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem – Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy se sídlem
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc.
Předpokládaný termín zahájení
Termín ukončení plnění

09/2014
05/2015

Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Protivanov
Předpokládaná cena zakázky: 9, 75 mil. Kč bez DPH
CPV
Stavební práce
Chodníky a jiné zpevněné plochy
Krajinné úpravy

45000000-7
45233160-8
45112700-2

3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě včetně příloh a projektové dokumentace je
zveřejněna na profilu zadavatele, odkud si ji mohu případní zájemci stáhnout.
Adresa profilu zadavatele:
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288675
Listinná podoba zadávací dokumentace je k nahlédnutí uložena v kanceláři zadavatele. Zadávací
dokumentace obsahuje mimo jiné požadavky na obsah nabídky a její strukturu.
4. Lhůta a místo a požadavky pro podání nabídek
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně a bude zpracována v českém
jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci
sešitím celé nabídky.
Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena
adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 8. 2014 v 9:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání
nabídky poštou nese plně uchazeč.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese zadavatele, a to do konce lhůty pro podání nabídky.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou
hodnoceny v ceně bez DPH.
7. Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky podle § 70 zákona nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných
informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení
v souladu s § 84 zákona. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v
zadávacím řízení.
8. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po
celou touto dobu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.
V Olomouci, dne 25. 7. 2014

……………………………………
Ing. Zbyněk Müller
BM asistent s.r.o.
pověřený organizátor zadávacího řízení
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