
MĚSTYS ČACHROV
zastoupený starostkou Janou Kocurovou

Čachrov 55
339 01 Klatovy

tel. ,fax: 376 399 838
IČO: 00255319

obeccachrov@iol.cz

Výzva k podání nabídky:

Městys Čachrov vypisuje Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
"Oprava místní komunikace Buchar - kaplička na Svinné na Šumavě - dva
úseky"

1) Předmět plnění: jedná se o stavební úpravy - provedení nového povrchu
místní komunikace z asfaltobetonu.

2) Termín provedení prací: od 1.9. do 10.10. 2012.

3) Akceptace předloženého návrhu smlouvy o dílo

4) Požadavky na varianty nabídky: Zadavatel nepřipoušti varianty nabídky.

5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

- Nabídková cena za předmět plnění (oceněný W) bez DPH
- Výše DPH
- Nabídková cena včetně DPH
- Stanovení průměrné ceny za 1 m2 opraveného povrchu

6) příloha: výkazy výměr, návrh smlouvy o dílo, katastrální mapa
s vyznačením předmětu nabídky

7) Základní kvalifikační kritéria dle §53 zákona č.137/2006 Sb.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií čestným prohlášením.
Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady, uvedené v §53, odst. 1, písmo a) - I).

8) Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona č.137/2006 Sb.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
následujících dokladů (prosté kopie):

a) výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné evidence, pokud
je v ní zapsán

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje



Zadavatel požaduje předložení autorizace voboru dopravní stavby; uchazeč při
prokazování splnění tohoto předpokladu uvede, zda autorizovaná osoba je
zaměstnancem uchazeče či má s uchazečem uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Pokud tato osoba je zaměstnancem dodavatele, doloží dodavatel čestné prohlášení,
podepsané oprávněnou osobou dodavatele, potvrzující tuto skutečnost.
Pokud tato osoba je subdodavatelem dodavatele, doloží dodavatel Smlouvu o
spolupráci, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné
zakázky.

9) záruka za dílo: minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla

10) reference o provádění dopravních staveb za poslední 3 roky

11) zároveň předložte smlouvu o dílo dle našeho návrhu, která bude ze strany
uchazeče vyplněna a podepsána

Žádáme Vás o zaslání cenové nabídky včetně všech požadovaných dokladů na výše
uvedenou akci, jejíž celková výše bude závazná po dobu 60 dnů od podání nabídky.

Cenovou nabídku včetně všech příloh doručte osobně nebo poštou na adresu:
Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55,33901 Klatovy
nejpozději do 13.8.2012 do 13 hodin.

Obálku výrazně označte "Cenová nabídka - MK Buchar - kaplička na Svinné na
Šumavě, neotvírat".

V Čachrově 25.7.2012

Jana Kocurová
starostka



ROZPOČET
Stavba: MK Svinná 2012

Objekt: Svinná - Ke kapličce

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel:

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství Cena
Cena celkem

celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

Zemni práce

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním

0,00

0,00

5 Komunikace 0,00

2 1564841111 n-ocxrao ze štěrkodrtě 5D 11120 mm m2 2420,000 0,00
Vyrovnání povrchu dosavadnich krytu asfaltovým betonem

3 572753111 ACO(AB) t 125,840 0,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, II II 50 mm

4 577144221 š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2420,000 0,00

9 Ostatni konstrukce a práce-bouráni

Přesun hmot

Osazení a dodávka svodnice ocelové pro odvodnění povrchu
komunikace

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem
živičným

Celkem
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ROZPOČET
Stavba: MK Svinná 2012

Objekt: Svinná - k paní Zitové

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel:

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství Cena
Cena celkem

celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

Zemni práce

Úprava pláně v zářezech v hornině tf. 5 až 7 se zhutněním

0,00

0,00

5 Komunikace 0,00

2 '-IV"<O- 11 It-'OOKlaoze štěrkodrtě ~u ti 1LU mm mL 1680,000 0,00
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytu asfaltovým betonem

3 572753111 ACO (AB) t 87,360 0,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II ti 50 mm

4 577144221 š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1680,000 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

Osazení a dodávka svodnice ocelové pro odvodnění povrchu
komunikace

Přesun hmot

0,00

0,00

Přesun hmot pro pozemni komunikace a letiště s krytem
živičným 0,00

Celkem
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Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k používání mapy. aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).

http://sgi.naWizenidokn.cuzk.czJmarushka/default.aspx?themeid=3&&MarQuery Id=2E... 25.7.2012
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Přehledka Mapa
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Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).

http://sgi.naWizenidokn.cuzk.czJmarushka/default.aspx?themeid=3&&MarQuery Id=2E... 25.7.2012


