Výzva k podání nabídek
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
dle § 6 ve spojení s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále také „Zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název zadavatele:

Hradubická labská

Právní forma:

svazek obcí

Adresa:

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

IČO:

72561149

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Horák, výkonný ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Tomáš Jeřábek, tel. 724900137, email:
manazer.cyklostezka@gmail.com

2. NÁZEV A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
„Zpracování projektové dokumentace stavby „Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice:
Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“ ve stupních: dokumentace pro
stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a
provádění autorského dozoru projektanta“
Ve smyslu § 18 odst. 5 Zákona není zadavatel povinen postupovat u veřejných zakázek
malého rozsahu dle ustanovení Zákona, když dodržuje zásady uvedené v § 6 Zákona.
Zadavatel tak používá Zákon pouze jako podpůrnou normu, když se nejedná o zadávací řízení
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.
Základní informace: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě zpracování
projektové dokumentace cyklostezky v komplexním měřítku se všemi potřebnými
administrativními podklady až po provedení autorského dozoru při výstavbě cyklostezky
samotné.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 Zákona

71200000-0:
71300000-1:
71246000-4:
71247000-1:
79714000-2:

Architektonické a související služby
Technicko inženýrské služby
Určování a sestavování výkazů výměr pro stavbu
Dohled nad stavebními pracemi
Provádění dozoru

Místo plnění: Místem plnění (tj. předávání výstupů činnosti vybraného uchazeče) je v případě
zpracování projektové dokumentace sídlo zadavatele, případně jiné místo dle dohody
zadavatele a vybraného uchazeče; v případě provádění autorského dozoru pak místo provádění
samotné výstavby cyklostezky.
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3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.900.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň stanovena jako maximální cena plnění.
4. PODMÍNKY PŘÍSTUPU/POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách zadavatele
http://www.hradubickacyklostezka.cz/dokumenty.php
Části zadávací dokumentace, které případně nebudou uveřejněny na webových stránkách
zadavatele, předá nebo odešle zadavatel dodavateli, v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti
dodavatele. Písemná žádost dodavatele může být zaslána i prostřednictvím emailu na
manazer.cyklostezka@gmail.com.
5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ LHŮTA:
1)

Lhůta pro podání nabídek je 10.4.2015 v 12:30 hodin.

2)

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Hradec
Králové, sídlo Československé armády 408, Hradec Králové, v úředních hodinách, tj.
pondělí, středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 15:00 nebo zaslat
doporučeně poštou na adresu: Hradubická labská, Československé armády 408,
Hradec Králové

3)

Nabídka bude podávána v českém jazyce a návrh smlouvy, který bude součástí
nabídky, bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4)

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

5)

Na obálku uveďte: „„Zpracování projektové dokumentace stavby „Cyklostezka
Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“
ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro
zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta“
Neotvírat

6)

Termín otevírání obálek je stanoven na 10.4.2015 v 13:00 hod., v sídle zadavatele
Hradubická labská v budově Magistrátu města Hradec Králové, Československé
armády 408, Hradec Králové, zasedací místnost č. 94, levé křídlo budovy, druhé
patro. Otevírání obálek bude veřejné.

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, zpracování nabídkové ceny
Základním hodnotícím kritériem dle § 78 Zákona bude nejnižší nabídková cena. Nabídková
cena bude uvedena v Kč.
-

Nabídková cena bez daně s přidané hodnoty (DPH)

-

Samostatně DPH v dané sazbě

-

Nabídková cena včetně celkové sazby DPH
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