VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ,,Zákon“) pod názvem:

"Revitalizace veřejných prostranství Šumvaldě a Břevenci"
rozdělenou na dílčí části dle § 98 Zákona.
Zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji
podle § 149 Zákona.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách
www.isvzus.cz dne 13.5.2015.

Spolufinacování z ROP Střední Morava v rámci programu: Regionální operační program Střední
Morava
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podoblast podpory

2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
2.3 – Rozvoj venkova
2.3.1 – Fyzická revitalizace území

1. Identifikační údaje o zadavateli.
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona:
Obec Šumvald
Se sídlem:
Šumvald č.p. 17, Šumvald, 783 85
Zastoupená:
Ing. Josef Šenk – starosta obce
IČ:
00299537
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona:
Osigeno s.r.o,
Se sídlem:
Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk
IČ:
27761746, DIČ: CZ27761746
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel
(dále jen „administrátor“),

Elektronicky podepsal(a)
Jakub Rýc
Datum: 2015.05.13
09:38:24 CEST

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:




Část A) Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Břevenec
Část B) Revitalizace veřejných prostranství Šumvald

Při podávání nabídky musí uchazeč podat nabídku na obě dílčí části zadávacího řízení. Pro každou
část veřejné zakázky (dále jen ,,VZ“) bude vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, se kterým
zadavatel uzavře smlouvu.
Pokud uchazeč podá nabídku pouze na 1 dílčí část VZ, bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Dílčí části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Část A) Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Břevenec
Předmětem VZ jsou stavební úpravy veřejného prostranství a revitalizace chodníků. Stavba má za cíl
zejména zabezpečit bezpečný pohyb pěších podél silnice III/44629. Dále jsou revitalizovány povrchy
místních komunikací, nástupní plochy BUS, prostranství u kaple a kulturního domu, doplněn bude mobiliář a
obnova zeleně.
Část B) Revitalizace veřejných prostranství Šumvald
Cílem stavebních prací bude celkové zvýšení kvality prostoru ve správním, školském a duchovním
centru obce. Stávající nevyhovující a degradované povrchy budou vyměněny za nové, místní komunikace
projde rekonstrukcí, budou vybudována nová parkovací stání, stávající zeleň bude vyměněna a dojde k
některých novým úpravám parkovacích ploch. Bude vytvořeno nové veřejné osvětlení, doplněna dešťová
kanalizace, osazeny kouty pro setkávání občanů a přesobědový pobyt dětí ze ZŠ.
3. Předpokládaná doba plnění
Část A)
Zahájení: červenec 2015
Ukončení: listopad 2015
Část B)
Zahájení: červenec 2015
Ukončení: listopad 2015
4. Místo plnění
Část A)
Místní část Břevenec
Část B)
Obec Šumvald
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kódy:
Část A)
45233142-6
45233160-8

Práce na opravě silnic
Chodníky a jiné zpevněné plochy

Část B)
45233222-1
77211600-8
45233160-8

Dláždění a asfaltování
Vysazování stromů
Chodníky a jiné zpevněné plochy

5. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace dle ust. §148 zákona
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje CENT
dostupného na https://www.profilzadavatele-vz.cz/. Veškeré úkony a veškerá komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem podle ust.§ 148 Zákona se provádějí v elektronickém nástroji CENT,
prostřednictvím elektronické adresy https://www.profilzadavatele-vz.cz/P15V10000578

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
http://www.osigeno.cz/admin/uploads/381.pdf
http://www.osigeno.cz/admin/uploads/379.pdf
Informace k zadávacím podmínkám naleznete:
a/ na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_display_788.html
b/ na níže uvedené internetové adrese:
https://www.profilzadavatele-vz.cz/P14V10000578

6. Místo a lhůta pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.6.2015 v 10,00 hodin. Na nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly podány.

Nabídky se podávají v listinné podobě doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu Obecního
úřadu Šumvald: Šumvald č.p. 17, 783 85 Šumvald. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou
Obecního úřadu Šumvald.
Nabídka musí být podána pouze v českém jazyce.
7. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona.
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v rozsahu uvedeném v
Zadávací dokumentaci, která je dostupná na https://www.profilzadavatele-vz.cz/P15V10000578

8. Kontaktní osoby.
Kontaktní osoba ve věcech technických:


Ing. Josef Šenk, starosta obce Šumvald, tel.: 585 041 048, e-mail: starosta@sumvald.cz

Kontaktní osoba ve věcech administrativních:


Jakub Rýc, tel: +420 777 567 735, e-mail: jakub.ryc@osigeno.cz

9. Způsob hodnocení nabídek.
Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je
nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

Zpracoval:
Osigeno s.r.o., Jakub Rýc

V Šumvaldě 12.5.2015
Ing. Josef Šenk
starosta Obce Šumvald

