DopoRučnNĚ
vÝzvn r ponÁNí NlsílnK NA zx<Ázl<U vE srŘnločnsrnu KRAJI
Název programu:

Program obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací
zrozpočtu Středočeskéhokraje ze StředočeskéhoFondu
obnovy venkova

Název projektu:
Název zakázkyz
Předmět zakázkyz

Bořanovice - nové veřejné osvětlení v ulici V Alejíčkách
Bořanovice - nové veřejné osvětlení v ulici V Alejíčkách
Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. t34l2016 Sb.o o veřejnýchzakázkách, ale na
základé výjimky dle § 31. Zakázka je realizována dle podmínek StředoČeského kraje a
dle směrnice obce k zadáváni YZ malého rozsahu. U této zakázky je plánováno
spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje.
Název příjemce (zadavatele): Obec Bořanovice

sídlo zadavatele:

Ke Kampeliěce67,250 65 Bořanovice

IČpříjemce (zadavatele): 00240061
Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Libor Řápek, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Četkovský
Telefon a e_mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 I22 092, e-mul:
celikovsky@tntconsulting.cz
Datum vyhlášení zakázkyz 3.4.2020

Lhůta a místo pro podání nabídlcy
- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začínádnem 4. 4.2020 a konČídnem
22. 4.2020 v 9:00 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Bořanovice, Ke KampelÍčce 67,250 65
Bořanovice, a to v úředních hodinách zveřejněných na https://www.boranovice.czl.
Nabídku lze zaslattéždoporučeně poštou na adresu sídlazadavatele Obec Bořanovice,
Ke Kampelíčce 67,250 65 Bořanovice.
- Termín doruěení nabídky je skutečnédatum a ěas doručenínabídky zadavateli, tedy
nikoli datum odeslaní. Zadavate| proto doporučuje uchazečůmodeslaní nabídky vČas
nej

lépe s několikadenním předstihem.

otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 22. 4.2020
v 9:00 hodin. Místem otvfuáni obálek jsou prostory obecního Úřadu na adrese Obec
Bořanovice, Ke Kampeličce 67 ,250 65 Bořanovice.
Nabídka musí být podána v českémjaryce.
Popis předmětu zakázky

z

Předmětem zakánky je výstavba nového veřejného osvětlení vč. napojení nového
osvětlení na stávajícísoustavu VO v ulici V Alejíčkáchv obci Bořanovice.
POZOR !!! Součástí zakázky není dodávka svítidel. Součástízakázky je montáž
svítidel v počtu 26 ks které si dodá Zadavate| (Obec Bořanovice). Bude se jednat
o svítidla LED typu SATHEON, 230V/50Hz,40W,IP66IIP44, O dříku stožáru
60mm.
Dotčenépozemky: 338/1, 146, 335 a 336 k.ú. Bořanovice. Více informaci viz
Projektová dokumentace (příloha ó.4 ZD).

prohlídka místa realizace:

Zadavatel nebude otganizovat prohlídku místa rcalizace, protože je místo veřejně přístupné

bezomezení.

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: I 651 631 Kč bez DPH
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokáaáni Základní způsobilosti - ěestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti - vzor
čestnéhoprohlášení je přílohou ZD.
Prokázání Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, čí
výpisem zjiné obdobné evidence pokud je vní zapsán, dokladem o oprávnění kpodnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakánky, zejména
doklad prokazující příslušnéživnostenské oprávnění či licenci. Uchazeó doložíkopii dokladu.
Prokazáni Technické kvalifikace - uchazeě prokáňe doloženímseznamu referenčníchzakánek
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 dvě referenčnízakázky, přičemž finančníobjem kďždé ze dvou
referenčníchrcalizacímusí činit minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH.
Požadavky naprokánění kvalifikace jsou dále podrobně definovany v zadávaci dokumentaci.

Hodnotícíkritéria:

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

Dalšípodmínky plnění zakázkyz
Dle § Že zél<onač.320l2O0I Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při qikonu finančníkontroly. Dalšípodmínky plněni zakénky
jsou definovány v zadávací dokumentaci.
Zadavate| si vyhrazuje právo zakénkuzrušit bezudání důvodu.
Informace k zadáv ací dokumentaci:
Zadávaci dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě
současně s touto výzvou na Profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.czlprofil/obec-
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