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Název projektu:
Název zakázkyz
Předmět zakázky:

Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná,Bořanovice
Stanoviště pro kontejnery ul. Příčná,Bořanovice
Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákonač.13412016 Sb., o veřejnýchzakázkách, ale na
základé výjimky dle § 31. Zakázka je realizována dle směrnióe obce kzadávání YZ
malého rozsahu. U této zakázky je financovániz rozpočtu obce Bořanovice.
Název příjemce (zadavatele): Obec Bořanovice
Sídlo zadavatele: Ke Kampeličce 67, Bořanovice,2lO 65 p.Líbeznice

IČpříjemc e (zadavatele): 00240061
statutární zástupce příjemce (zadavatele): Libor Řápek, starosta obce
Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Libor Řápek
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 725 021 822, e-mail:
starosta@borarrovice. cz
Datum vyhlášení zakázkyz 2, 6.202l

Lhůta a místo pro podání nabídky
- SoutěŽní lhŮta pro předkládání nabídek začínádnem 3. 6. 202l a končídnem
21. 6.2021 v 18:00 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Bořanovice, Ke Kampeličce 67,
Bořanovice, 250 65 p. Líbeznice, a to v úředních hodinách zveřejněných na
lrttps://www.boranovice.czl. Nabídku Ize zaslat téždoporučeně poštou na adresu sídla
zadavatele Obec Bořanovice, Ke Kampeličce 67, Bořanovice ,25O 65 p. Líbeznice.
- Termín doručenínabídky je skutečnédatum a čas doručenínabídky zad,avateli, tedy
nikoli datum odeslání. Zadavate| proto doporučuje uchazečůmodeslání nabídky včas
nej

lépe s několikadenním předstihem.

Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 2I.6.2O2r
v 18:05 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec
Bořanovice, Ke Kampeličce 67, Bořanovice,250 65 p. Líbeznice.

Nabídka musí být podána v českémjazyce.

Popis předmětu zakázky :
V rámci akce dojde k rekonstrukci komunikace a přilehlé parkovací plochy v délce cca 60 m,
ke zpevnění plochy pro kontejnery na tříděný odpad a úpravu způsobu odvodnění
komunikace. Součástí akce je i rozšířeníkonstrukce stávající vozovky před nově budovanými
kontejnerovými stáními, výměna obrub komunikace a zpevnění vjezdu k nemovitosti.
Z komunikace bude odťrézován stávajícíasfaltový kryt a posouzeny stávajicí konstrukční
vrstvy. V případě nevyhovujícího stavu těchto konstrukcí at' již z důvodu neúnosnosti
například po pokládce plynového potrubí či z důvodu výškovéhovzhledem k nově
navrženému výškovémuřešení budou tyto konstrukčnívrstvy odstraněny na úroveň nové
zemni pláně a provedeny dle vzorového řezu. Stání pro kontejnery, opravy chodníků avjezd
bude proveden ve skladbě navrženév souhrnné technické zprávě. Nové asfaltové vrstvy je
nutné napojovat na stávajícístupňovitě tak, aby nevznikala průběžná spára.
Nutná koordinace při opravě vodovodního šoupěte s Provozovatelem vodovodu a
kanalizace v Bořanovicích - YaKZápy s.r.o..
Dotčenépozemky: 141116, I42lI, 424 k.ú. Bořanovice. Více informací
dokumentace (příloha č. 4 ZD) aYýkaz výměr (příloha ě.2 ZD).
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Projektová

prohlídka místa realizace:

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

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 1762 680,33 Kč bez DPH
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání Základní způsobilosti - čestnéprohlášení o splnění Základni způsobilosti - vzor
čestnéhoprohlášení je přílohou ZD.
Prokázáni Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem zjiné obdobné evidence pokud je vní zapsán, dokladem o oprávnění kpodnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušnéživnostenské oprávnění či licenci. IJchazeč doložíkopii dokladu.
Prokázáni Technické kvalifikace - uchazeě 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 dvě referenčnízakázky, přičemžfinančníob.jem každéze dvou
referenčníchrealízaci musí činit minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH.
Požadavky naprokázání kvalifikace jsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci.

Hodnotícíkritéria:

Jediným hodnotícímkritériem při splrrění všech dalšíchpožadavkůje výše celkové nabídkové
ceny v Kčbez DPH (rrejnižšínabídková cena).

Dalšípodmínky plnění zakázky:
Dle § 2e zákona ě. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly. Dalšípodmínky plnění zakázky
jsou definovány v zadávací dokumentaci,
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázkuzrušit bezudáni důvodu.

Informace k zadáv ací dokumentaci:
Zadávaci dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě
souČasně s touto výzvou na webu obce Bořanovice ve svislém menu Veřejné zakázky:
https://www.borarrovice.czlindex.php?nid:873&lid:cs&oid:41
l l785. Na vyžádání bude
Žadateli zaslána zadáv aci dokumentace v el ektroni cké p o dob ě e-mai l em.
Písemnéžádosti je možnézasilat e-mailem na adresu: starosta@boranovice,cz
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