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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY N A D O D Á V K U S T AV E B N Í C H P R AC Í
„ EL E K TRO I N S T AL AC E – DŮM Č. P. 3 7 N A N Á MĚ S TÍ MÍ RU V BO C HO V Ě “
1 . Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele Město Bochov
Sídlo Náměstí Míru č. p. 1, 364 71 Bochov
IČ : 00254444
DIČ : CZ00254444
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Egert
www.mesto-bochov.cz
Telefon: 353670121,
Fax: 353670127
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Výkony související s plněním veřejné zakázky budou požadovány v rozsahu technické zprávy a výkazu
výměru, které jsou součástí zadávací dokumentace. Věcně se jedná o kompletní elektroinstalaci
objektu č.p. 37 v Bochově včetně výchozí revize.
Nabídka musí obsahovat:
návrh smlouvy o dílo
termín zahájení prací
nabídkovou cenu jako maximální za dodání předmětu plnění
záruční podmínky
platební kalendář
doklad o způsobilosti – výpis z obchodního rejstříku příp. živnostenský list - v kopiích (originál či
notářsky ověřená kopie bude předložena při sepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem)
seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru
seznam subdodavatelů, pokud budou kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím
subdodavatelů
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Předpoklad zahájení prací na předmětné veřejné zakázce je 15. 5. 2013. Termín zahájení plnění
zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.
Elektroinstalace objektu č. p. 37 bude realizována na dvě etapy :
I. etapa ( přízemí ) – práce budou zahájeny dle předpokládaného termínu, tj. 15.5.2013 a termín
dokončení prací bude 15.6.2013
II. etapa ( I.patro ) - bude realizována v návaznosti na postup stavebních prácí a uchazeč bude vyzván
1 měsíc před zahájením II. etapy elektroinstalace, předpokládaný termín
dokončení prací bude 31.12.2014
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
Lhůta pro podání nabídky je do 30.4.2013 do 12,00 hodin.
Nabídky je možno podávat doporučenou poštou nebo osobně do podatelny MěÚ Bochov na adresu
zadavatele Náměstí Míru č. p. 1, 364 71 Bochov.
Podání nabídky elektronickými prostředky jsou upraveny v §149 zákona o veřejných zakázkách.
Písemné nabídky musí být podávany v zapečetěné obálce označené „ N E O T V Í R A T E L E K T R O I N S T A L A C E – D Ů M Č . P . 3 7 N A N Á M Ě S T Í M Í R U V B O C H O V Ě “ a zpáteční
adresou.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel :

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel :

kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě
5. Údaje o hodnotících kriteriích
Základními hodnotícími kritérii pro zadání zakázky jsou:
Kritérium č.1 - Nabídková cena (40%)
Kritérium č.2 - Reference (30%)
Kriterium č.3 - Záruka (30%)
6. Zadávací dokumentace
a) obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle zadávací
dokumentace a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde
ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb
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DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Obchodní podmínky jsou předkládány jako podklad pro vypracování návrhu smlouvy dodavatelem.
Zadavatel v obchodních podmínkách předkládá požadovaný obsah návrhu budoucího smluvního
ujednání. Dodavatel má možnost navrhnout zadavateli výhodnější podmínky, zejména u hodnocených
kritérií. Zadavatel si vyhrazuje právo předložit vlastní protinávrh smlouvy.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Předmět smlouvy
Doba plnění
Místo plnění
Cena předmětu plnění
Platební podmínky
Objednatel uhradí poskytovateli služby na základě objednatelem vystavených objednávek
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele na základě vystavení daňového dokladu se
splatností 21 dní od jejího doručení.
Sankční ustanovení
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud příslušný
místu navrhovatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a
objednatel jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku
v platném znění.

Ostatní body a části v návrhu smlouvy o dílo budou obsahově i rozsahem odpovídat zvyklostem při
uzavírání smluv v rámci příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a budou rovněž deklarovat
právo zadavatele na průběžné posuzování kvality výsledků.
b) technické podmínky – dle platných příslušných norem
Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští variantní řešení předložené nabídky.
c) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací.
Celková cena díla bude členěna:

Celková cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně
nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s vývojem cen
vstupních nákladů, provozem objednatele, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.
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d) jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Případná prohlídka místa s výkladem zástupce zadavatele je možná po telefonické domluvě s Bc.
Tomášem Krejčím na tel. č. 353 670 128, 7 2 4 1 8 3 3 6 0 .
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
S pozdravem

Miroslav Egert
starosta města Bochov

Přílohy:
Technická zpráva
Výkaz výměr
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