Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz
Hodkovice nad Mohelkou, 6.3. 2019

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Oprava komunikace ulice MLÝNSKÁ

Zadavatel výzvy:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
00262820/CZ00262820

IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Řezáčová
tel. 485 145 353, mobil 607 074 162
e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz

Termín zahájení: duben 2019
Termín dokončení: září 2019 (doba stavby by neměla přesáhnout 4 měsíce)
Místo plnění:
ulice Mlýnská a část křižovatka s ulicí Poštovská, Dlouhý kopec a K.H.
Borovského, p.č. 810, 208, 814,808/1 v k.ú. Hodkovice n/M.
Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je oprava místní komunikace v ulici Mlýnská s křižovatkou ulice
Poštovská, Dlouhý kopec a K.H. Borovského v Hodkovicích nad Mohelkou.
Specifikace zakázky:
Vybraný uchazeč je povinen postupovat dle projektové dokumentace, kterou zpracovala
projekční kancelář NÝDRLE, provozovna U Sila 1670, 463 11 Liberec 30. Zadavatel
upozorňuje, že zhotovitel má za povinnost vytyčení existujících inženýrských sítí a hranic
pozemků. Zhotovitel je dále povinen postupovat při provádění díla dle vyjádření a stanovisek
správců sítí.
Předpokládaná cena díla 1,4 mil. Kč bez DPH.
Nabídka musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.1
zákona o veřejných zakázkách (příloha č.2)
3. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění
profesních kvalifikačních předpokladů).
4. Oceněný výkaz výměr (rozpočet) v tištěné podobě
5. Oceněný výkaz výměr (rozpočet) na CD
6. Smlouvu o dílo, podepsanou oprávněnou osobou (příloha č. 3)

7. Seznam 5 referenčních staveb oprav (výstavby) komunikací.
8. Kopii pojistné smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za škody
Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
Další požadavky na zpracování nabídky:
•
•
•

uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy emailem a to
nejpozději do 15. 3. 2019
veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
variantní řešení nabídky nejsou přípustná

Způsob hodnocení nabídek:
Výběrovým kritériem je Nabídková cena bez DPH.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší
celková cena nabídky bez DPH.
Předložení nabídek uchazečem:
Svou nabídku doručte osobně nebo poštou do 27. března 2019 do 11:00 hodin do
podatelny Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, náměstí T.G.M. 1 v zalepené
obálce s označením NEOTVÍRAT – OPRAVA ULICE MLÝNSKÁ
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 27. 3. 2019 v 16:00 hodin v kanceláři starostky města
Hodkovice nad Mohelkou.
Práva zadavatele:
•

zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění textu nebo zrušení této výzvy

•

zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním
nabídky

•

předložené nabídky zadavatel nevrací

•

odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu

•

vyhlašovatel má právo vyhlásit další kola výběrového řízení

•

do doby uzavření smlouvy vést cenová jednání s kterýmkoliv z nabízejících,

•

neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem

V Hodkovicích nad Mohelkou 6. 3. 2019

Mgr. Helena Řezáčová
místostarostka města

