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Název

programu:

Identifikačníčíslo:

zlxÁzra

v MMR

MMR
117D8210A1616

Název

projektu:

Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní - Okrajová
Bořanoviceo Středočeský kraj

Název

zakázkyz

Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní - Okrajová
Bořanovice, Středočeský kraj

Předmět

zakázkyz

Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona é. t34l20l6 Sb., ale na základě ffiimky
dte § 31 a dle směrnice obce pro zadávání VZMR. Zakázka je realizována v reŽimu
zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpoČtu

Ministerstva pro místnírozvoj.

Název příjemce (zadavatele): Obec Bořanovice

Sídlo zadavatele:

Ke Kampeličce 67,250 65 Bořanovice

IČ příjemce (zadavatele): 0024006l
Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Libor Řápek, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čefikovský
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 I22 092, e-mu|:
celikovsky@tntconsulting.cz
Datum vyhlášení zakázkyz 23. 3. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídky
_ Soutěžnílhůta pro předkládání nabídek začiná dnem 24.3.2020 a konČídnem
15. 4.2020 v 15:00 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Bořanovice, Ke Kampeliěce 67,250 65
Bořanovice, a to v úředníchhodinách zveřejněných na https://www.boranovice.cz.
Nabídku lze zaslattéždoporučeně poštou na adresu sidlazadavatele Obec Bořanovice,
Ke Kampeliěce 67,250 65 Bořanovice.
- Termín doručenínabídky je skutečnédatum a čas doručenínabídky zadavateli, tedy
nikoli datum odeslaní. Zadavatel proto doporučuje uchazečůmodeslání nabídky včas
nejlépe s několikadenním předstihem.

otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy, 15. 4.2020
v 15:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec
Bořanovice, Ke Kampeličce 67,250 65 Bořanovice.
Nabídka musí být podána v českóm jazyce.

Popis předmětu zakázky :
Oprava poškozených místníchkomunikací vč. části kanalizace a oprava chodníku a veřejrrého
osvětlení ul. Okrajová a Chatařská v centru obce Bořanovice. V rámci oprav komunikací bude
stávající špatný povrch odstraněn anahrazen novým asfaltovým. Délka opravovaných úseků
je 345 m a celková plocha je 1420 m2. Dotčenépozemky: p. p. č.5712,6015,6016,78138,
78143,78l44,316, 339/5,34311 a 435 v k. ú. Bořanovice.

prohlídka místa realizace:

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa realizace, protože je místo veřejně přístupné
bez omezeni.

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 5 734 4l1,76 Kč bez DPH
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázáni Záktadni způsobilosti - čestnéprohlášerrí o splnění Základni způsobilosti - vzor
čestnéhoprohlášení je přílohorr ZD.
Prokázání Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem zjiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušnéživnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doložíkopii dokladu.
Prokázání Technické kvalifikace - uchazeč prokáže doloženímseznamu referenčních zakázek
obdobného typu a rozsahu za posledních 5 let, s uvedením názvu odběratele, uvedení
předmětu a hodnoty plnění a roku realizace. Pro splnění kvalifikace Zájemce předloží
minimálně reference pro tři referenčnízakázky, přičemžfinančníobjem každéze tíí
referenčníchrealtzaci musí činit minimálně 2,5 m11, Kč bez DPH.
Požadavky naprokázání kvalifikacejsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci.

Hodnotícíkritéria:

Jediným hodnotícímkritériem při splnění všech dalšíchpožadavkůje výše celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH (nejnižšínabídková cena).

Dalšípodmínky plnění zakázky:
Dle § 2e zákona ó. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly. Dalšípodmínky plnění zakázky
jsou definovány v zadávací dokumentaci,
ZadavateI si vyhrazuje právo zakázku zrušit bezudání důvodu.
Informace k zad,áv ací dokumentaci:
Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě
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Písemné žádosti je možnézasíIat e-mailem na adresu: celikovsk)z@,tntcorrsultirrg.cz.
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