ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„ Oprava živičného povrchu části Zahradní ulice v Plané “,
zadávanou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.
-------------------------------------------------------------------------------------Obsah zadávací dokumentace :
předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajícího živičného povrchu části ulice
Zahradní v úseku od křižovatky Zahradní ul. x Nerudova ul. po křižovatku Zahradní ul. X
Plzeňská ul.
Niveleta komunikace se nezmění!
Celková plošná výměra
opravovaného povrchu je 3 329 m2, z toho vlastní komunikace 3 165 m2 a vjezdy 164
m2 (není započítán stávající přechod pěší zóny, který bude bez úprav), celková délka
úseku komunikace je 465 m.
Cílem této zakázky je dosažení celistvého živičného povrchu bez výtluků a prasklin,
výškové úpravy mříží vpustí a kanalizačních poklopů a šoupatových poklopů, osazení
obrubníků, zřízený zpevněných míst pro popelnice a kontejnery a také bezproblémové
napojení na komunikace ulic Máchova a Plzeňská včetně řádného odvodnění povrchu.
Vyfrézovaný živičný materiál zůstane majetkem zadavatele a bude odvezen a uložen
na skládku v Kyjovské ulici vedle sběrného dvora ve vzdálenosti cca 1,5 km.
DIO pro provádění prací včetně projednání a povolení zajistí zájemce !
Termín provedení veřejné zakázky :
Nástup a převzetí staveniště 5.8.2013, termín dokončení dle nabídky, nejpozději však
do 15.9.2013.


Obchodní podmínky :
- platba za provedené práce na základě vystavené faktury po dokončení prací
- splatnost faktury 15 dnů ode dne doručení
- překročení nabídkové ceny jen po předchozím zdůvodnění, projednání a
odsouhlasení
- nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady na provedení zakázky včetně
DIO
- záruční doba 60 měsíců !



Technické podmínky (§45, §46) :
o české technické normy (ČSN EN)
o evropská technická schválení
o obecné technické specifikace (v souladu s EU).



Požadavky na varianty nabídek (§70) :

Nejsou.


Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny :
- nabídková cena bude zpracována položkově a bude obsahovat veškeré
náklady potřebné pro řádné provedení zakázky
- bude přílohou písemné nabídky a to i v elektronické podobě, nejlépe ve
formátu EXCEL.



Podmínky a požadavky na zpracování nabídky :
- nabídky budou zpracovány v českém jazyce
- budou předkládány v 1 vyhotovení
- musí obsahovat přílohy podle zákona o zadávaní veřejných zakázek
(specifikace těchto příloh je uvedena ve výzvě k podání nabídek)
- budou obsahovat položkový rozpočet v písemné i elektronické podobě
- přílohou nabídek bude i podepsaný návrh smlouvy o dílo.



Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií :
předložené nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií :
- nabídková cena
- 100 %.



Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky :
- práce budou prováděny za běžného provozu s částečným omezením – viz
DIO.



Projektová nebo jiná dokumentace stavby :
- není zpracována, jedná se o opravu stávající komunikace.



Soupis stavebních prací (výkaz výměr) :
- soupis prací je přílohou zadávací dokumentace.



Požadavek na specifikaci subdodavatelů :
- není.

