OBEC

PLAVY

okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký
IČ: 00 262 510  468 46 Plavy 186  483 398 124  775 238 242
mailto: obec@ plavy.cz
www.plavy.cz IDDS: sgabjgp
________________________________________________________________
v Plavech dne 25.7.2016
čj. 0334/2016/PL
vyřizuje: Mužíčková Věra
483 398 190, 775 238 246
muzickova@plavy.cz

VÝZVA
veřejného zadavatele k podání cenové nabídky
zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“/
při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 odst.1 zákona

Projektová dokumentace - PLAVY, rozšíření veřejné kanalizace
I.

Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel :
Právní forma :
Sídlo a doručovací adresa :
Osoby oprávněné k jednání :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
IDDS :
web :

OBEC PLAVY
územně samosprávný celek – obec
468 46 Plavy 186
Věra Mužíčková, starostka
kontakt: muzickova@plavy.cz, 775 238 246, 483 398 190
00 262 510
CZ 00 262 510
KB a.s., číslo účtu 4528451/0100
sgabjgp
www.plavy.cz

II. Druh, předmět plnění a specifikace veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace,
CPV kód : 71320000-7 Technické projektování

Druh zadávacího řízení

poptávkové řízení mimo režim zákona v souladu s Pravidly Obce Plavy pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, III. kategorie

Předmět veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejné kanalizace
v obci a k.ú. Plavy.
Záměr představuje výstavbu splaškových kanalizačních stok v jižní a jihovýchodní části obce Plavy,
napojených na stávající jednotnou kanalizaci v obci, kterou provozují Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. Dostavba kanalizace do lokalit v k.ú. Plavy, které je technicky možné a ekonomicky vhodné
odkanalizovat, je vázána na plánovanou výstavbu čistírny odpadních vod v obci /investor SVS a.s./ .
Předmětem veřejné zakázky jsou :
1. Podklady, průzkumy a inženýrská činnost pro DÚR
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí dle platné legislativy
3. Podklady, průzkumy a inženýrská činnost pro DSP
4. Dokumentace pro stavební povolení dle platné legislativy s podrobnostmi dokumentace pro
provádění stavby.
Navržené kanalizační stoky jsou předběžně rozděleny do čtyř stavebních objektů :
- SO 01 Stoka A (na Pohořelec)
245 m
- SO 02 Stoka B (pod lyžařským vlekem)
240 m
- SO 03 Stoka C (u bývalého internátu)
110 m
- SO 04 Stoka D (za sokolovnou, do Lísku)
95 m
__________________________________________________________
Celková délka kanalizace
690 m
Digitálně
podepsal
Věra
Mužíčková

III.

Termín realizace zakázky

Předpokládané datum zahájení prací
Nejzazší datum předání zakázky zadavateli

10.09.2016
30.06.2017

IV. Lhůta a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek
29.08.2016 do 15 hodin
Způsob podání nabídek
1. Nabídka bude podána vyplněním výkazu výměr na formuláři zadavatele.
2. Nabídku lze poslat elektronicky - datovou schránkou na adresu Obec Plavy sgabjgp nebo e-mailem
na muzickova@plavy.cz, poštou, kurýrní službou nebo podat osobně na podatelně Obecního
úřadu v Plavech čp. 186 v úřední dny pondělí + středa 7,30–11,30 a 12,30–17,00 hod. nebo
v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě na čísle 483 398 190 nebo 775 238 246.

Upřednostňujeme elektronické podání !
V.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
Otevírání nabídek a hodnocení nabídek proběhne v pondělí 29.8.2016 v 15:10 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Plavech, kterého se mohou zúčastnit všichni uchazeči.
VI.

Obchodní a platební podmínky

1.
2.
3.

7.
8.

Požadované plnění bude zhotovitelem poskytnuto na základě uzavřené smlouvy o dílo.
Na plnění veřejné zakázky není možné poskytnout zálohu.
Daňový doklad (fakturu) lze vystavit po celkovém předání a převzetí zakázky. Přílohou faktury bude
soupis materiálu a prací.
Platba proběhne výhradně v českých korunách, bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele
uvedený ve smlouvě o dílo.
Splatnost faktury je stanovena na 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Na realizaci zakázky byla Obci poskytnuta účelová dotace z Libereckého kraje. Dotace je veřejnou
podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavřená smlouva se zhotovitelem bude vedena ve veřejně přístupné evidenci smluv.
Veškeré dotazy elektronicky na muzickova@plavy.cz.

VII.

Práva zadavatele

4.
5.
6.

Zadavatel si vyhrazuje právo
a.
nevracet uchazečům podané nabídky;
b.
požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s
uchazečem o smluvních podmínkách.
Děkujeme za zpracování a předložení cenové nabídky i čas věnovaný této výzvě.
S pozdravem

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce

Příloha:
Rozpis prací, výkaz výměr
Orientační zákres jednotlivých stok

