
MĚSTYS ČACHROV
Čachrov 55, 339 01 Klatovy

IČO: 00255319, DIČ: CZ 00255319
Právní forma: územně samosprávný celek
Zastoupený Janou Kocurovou, starostkou městyse
Kontaktní osoba pro zadávací řízení a osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Jana Kocurová, tel. 376 399 838, e-mail obeccachrov@iol.cz

Výzva k podání nabídky:

Městys Čachrov vypisuje Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
"Oprava místní komunikace Buchar - Štíhlov - Zejbišský Dvůr k mostu"

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

2) Termín provedení prací: od 19.4.2013 do 30.6.2013.

3) Místo plnění: p.p.č. 1401 a 1402 v k.ú. Javorná na Šumavě

4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: max. 2.700.000,- Kč bez DPH.

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) Akceptace předloženého návrhu smlouvy o dílo

7) Požadavky na varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

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

9) 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).

10) 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.

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

12) 3 příklady referencí o provádění dopravních staveb za poslední 3 roky
v hodnotě zakázky 1.350.000,- Kč

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

Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům:
Textová část zadávací dokumentace s přílohami této výzvy je zveřejněna na Profilu
zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz
a na stránkách www.mestyscachrov.sumava.net v sekci Veřejné zakázky.
Textovou část s přílohami poskytne zadavatel dodavatelům i na základě jejich
písemné žádosti o jejich poskytnutí.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Cenovou nabídku včetně všech příloh doručte osobně nebo poštou na adresu:
Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55,33901 Klatovy
nejpozději do 15.4.2013 do 11.00 hodin.

Obálku výrazně označte "Cenová nabídka - MK Buchar - Štíhlov - Zejbišský Dvůr
k mostu, neotvírat".

Údaje o hodnotících kriteriích:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH.

Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele:
1) Otevírání obálek s nabídkami: se uskuteční dne 15.4.2013 od 11.00 hodin v sídle

zadavatele.
2) Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je 60 dnů od

podání nabídky. ~STYS CACHROV
Čac brov čp. 55

33901 p. Kíaiovy

I) ico OO:!55 319
tel.lfax: 376399 838

Jana Kocurová
starostka

V Čachrově 21.3.2013


