VÝZVA K UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NA STAVEBNÍ PRÁCE
dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)
Název veřejné zakázky:

Vybudování technické infrastruktury, místní komunikace a chodníku
a provedení parkových úprav
Identifikační údaje zadavatele

Název / obchodní firma :
IČ :
Adresa sídla / místa
podnikání:
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Obec Oslavička
00378305

Telefon, fax:

602 710 289

E-mail:

ou.oslavicka@tiscali.cz

Kontaktní osoba :

Viz. Kontaktní místo

Oslavička 39, 675 05 Rudíkov
Bohuslav Kandrnál, starosta obce

Kontaktní místo

Název / obchodní firma :

EURONEST s.r.o.

IČ :
Adresa sídla / místa
podnikání:
Kontaktní osoba :

269 06 741

Telefon, fax:

Tel: +420 724 514 470

E-mail:

info@euronest.cz

Okružní 963, 674 01 Třebíč
Petr Doležal

1. Rámcová smlouva
Zadavatel vyhlašuje tuto výzvu na uzavření podlimitní rámcové smlouvy na stavební práce s jedním
uchazečem, který předloží nejvyhodnější nabídku. Nejvhodnější nabídka bude vybrána podle kritérií stanovených
v bodě 6 této výzvy. Zadávací řízení se řídí ustanoveními § 38 zákona.
Další podmínky pro podání nabídky a rámcové smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota rámcové smlouvy: 7 000 000,00 Kč (bez DPH).

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
CPV
45223200-8
Předmětem plnění rámcové smlouvy je realizace stavebních prací na akci „Vybudování technické
infrastruktury, místní komunikace a chodníku a provedení parkových úprav“ v lokalitě nové výstavby
rodiných domů v obci Oslavička. Bližší určení místa realizace a podrobná technická specifikace předmětu plnění
je uvedeno dále ve výzvě (bod 5) a zejména v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace dále obsahuje
podmínky na zpracování nabídky.
Předmět plnění rámcové smlouvy bude částečně financovaný z dotačních zdrojů (evropských,
národních). Z toho důvodu musí být návrhu rámcové smlouvy uvedeno, že je uchazeč dle § 2e zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění rámcové smlouvy. Způsob zpracování nabídkové ceny a
platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny DPH.
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5. Doba a místo plnění
Předpokládaná doba zahájení plnění:

červenec 2008

Místo plnění: Místem realizace předmětu plnění rámcové smlouvy jsou pozemky s p.p.č. 458/6, 458/7, 458/8,
458/11, 458/12, 458/13, 10/2 a PK 61, 62, 63, 64, 68, 71 vše k.ú. Oslavička
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu rámcové smlouvy v rámci tohoto zadávacího
řízení do 31. 5. 2009. Termíny dokončení díla pro jednotlivá dílčí plnění budou stanoveny ve výzvě k podání
nabídky na jednotivá plnění dle uzavřené rámcové smlouvy.

6. Kritéria hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je cena s DPH.

7. Lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte na adresu dle bodu 8. nejpozději do:
Datum:

30. červen 2008

Hodina: 10:00

8. Adresa pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Adresa pro podání nabídky: EURONEST s.r.o., Okružní 963, 674 01 Třebíč
Pro podání nabídky platí ustanovení § 69 zákona.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovní dny od 08:00 hod. do
14:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. Nabídky je možno doručovat osobně,
nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického přijetí nabídky na adrese pro prodání nabídky). Doručení
v souladu s § 69 zákona v uzavřených obálkách označených názvem rámcové smlouvy „Vybudování technické
infrastruktury, místní komunikace a chodníku a provedení parkových úprav“ NABÍDKA - NEOTVÍRAT! a
adresou uchazeče.

9. Otevírání obálek s nabídkami a zasedání hodnotící komise
Otevírání obálek
Datum:
1. července 2008
Hodina:
10:00
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti společnosti EURONEST s.r.o. na adrese
EURONEST s.r.o., Okružní 963, 674 01 Třebíč v souladu s §71 zákona 137/2008 v platném znění. Otevírání
obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty
pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

10. Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je pro zájemce, kteří byly vyzváni dle § 38 odst. 1 zákona, připravena k vyzvednutí do 4
dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce na adrese kontaktního místa. Žádost zájemce o poskytnutí
zadávací dokumentace musí být ve zjednodušeném podlimitním řízení doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek (písemně, e-mailem) a adresu kontaktního místa.
Zadávací dokumentaci si zájemce může vyzvednout osobně vždy v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod. na
adrese kontaktního místa.
Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace: 500,- Kč (včetně DPH).

11. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
Konec zadávací lhůty:
31. srpen 2008
Podrobnější informace v zadávací dokumentaci.

12. Prohlídka místa plnění
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit nejpozději 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací
dokumentaci musí být písemná (poštou, fax, e-mail) a musí být doručena na adresu kontakního místa.
Prohlídka místa plnění je možná po domluvě s kontaktní osobou zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

13. Další části výzvy k podání nabídky - přílohy
Kvalifikační dokumentace
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