Ve Velkých Přílepech dne 7.2.2018

Věc:

Výzva k podání nabídky pro zakázku ..Kamýcké vyhlídky ve Velkých Přílepech“
Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Jménem zadavatele Obec Velké Přílepy, se sídlem Pražská 162, 252 64, Velké

Přílepy, IČ: 00241806, DIČ: 00241806, si Vás tímto dovolují vyzvat kpodání nabídky a
prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení o uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu „Realizační projektová dokumentace Kamýcké vyhlídky ve Velkých
Přílepech“ (dále jen „zakázka“) mezi Vaší společností a shora uvedenou obcí. Toto

výběrové řízení není zadávacím řízením podle zákona c. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“), v platném znění.

Zadávací dokumentace
pro Výběr zhotovitele veřejné zakázky

Veřejná zakázka:

„Kamýcké vyhlídky ve Velkých Přílepech“

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel veřejné zakázky je
Obec Velké Přílepy
Se sídlem: Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 00241806
DIČ: cz 00241806

Osoba oprávněnájednat jménem nebo za zadavatele: Věra Čermáková, starostka obce
Telefon/email: 220 930 854,739 522 222/ starostanelke-prilepycz

Osoba oprávněná jednat v technických věcech: Mgr. Marie Válková, místostarostka obce
Telefon/email: 603 763 690/ valkoanvelkc-prilepycz

II.

INFORMACE O ZAKÁZCE

1. Název zakázky
Projektová dokumentace pro Záměr vytvoření objektů skalních vyhlídek „Kamýckě
vyhlídky ve Velkých Přílepech“.

2. Informace o předmětu zakázky
Předmětem této cenové nabídky je zpracování projektové dokumentace pro záměr vytvoření
skalních vyhlídek v projekčních stupních dle níže uvedené specifikace na parcele 153/1 k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep.
Projektová dokumentace vypracuje záměr pro umístění skalních vyhlídek, přístupového
schodiště včetně zábradlí, zábradlí kolem vyhlídek, pěších cest ze štěrkového trávníku,
mobiliáře a přírodních prvků pro hry dětí.
Projekt bude sloužit jako podklad pro získání dotačního titulu.
Projekční stupně pro obsah proiektově dokumentace:
a) ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ STUDIE

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby & výkony:
—
—
—

provede analýzu podkladů z první fáze přípravy zakázky,
objasní podstatné krajinné a architektonické podmínky,
provede potřebné průzkumy a geodetické práce
zpracuje koncept (pracovní studii) ztvárnění 2 vyhlídek, přístupových schodů a zábradlí
ve svahu dle předmětu zakázky,
určí materiálové, tvarové a barevné řešení,
na základě odsouhlasení předchozích kroků vypracuje konečný návrh řešení (včetně
vizualizace).

-

Studie bude předána v tištěné i digitální podobě (3 x pare tisk, .dwg a .pdf)
b) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ( v rozsahu vyhlášky č.499/2006

Sb.)
Zhotovitel v průběhu této fázi poskytne tyto služby a výkony:
-

—

-

vypracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti díla při respektování výsledků dosažených v předchozích
fázích, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle platné vyhlášky č.499/2006 Sb.
součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná Výkresová znázornění detailů tvarových,
konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o
nestandaxtní řešení.
Dokumentace bude předána ve 3 parc, tisk, .dwg a .pdf

c) VYKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
Dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení, upravená do rozpočtové
struktury RTS pro účely posouzení a zpracování cenové nabídky jednotlivých uchazečů o
dodávku stavby v digitální i tištěné podobě (formát .exe)

3. Doba a místo plnění zakázky
Práce budou zahájeny neprodleně po závazném objednání a předání podkladů.
Termín dodání projektu do 4. 4. 2018.

4. Předpokládaná hodnota nabídky
Předpokládaná hodnota nabídky: 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun) bez DPH
5. prohlídka místa zakázky Prohlídka místa zakázky:
je možná po telefonické domluvě na telefonu 603 763 690 (Mgr. Marie Válková) nebo 739

352 222 (Věra Čermáková).
6. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
Nabídky uchazeči doručí poštou na adresu zadavatele: Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252
64 Velké Přílepy. Osobní doručení nabídek je možné na téže adrese, a to v úředních hodinách:
Pondělí:

8:00 — 11:00, 12:00 — 18:00

Středa:

8:00 _ 11:00, 12:00 — 18:00

Nabidky budou doručeny nejpozději do 27. 2. 2018: do 9:30 hodin. Nabídky doručené po
tomto termínu nebudou otevírány a posuzovány.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 2. 2018: v 10 hodin, v zasedací místnosti

v sídle zadavatele, na adrese Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy. Otevírání obálek s nabídkami
je veřejné.
7. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty Nabídek.

8. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta pro podání projektu je do 4. dubna 2018.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cenová nabídka dodavatele za splnění předmětu zakázky bude uvedena jako maximální a
nepřekročitelná v korunách českých, bez DPH, dále s DPH, dále celkem včetně DPH.
10. Forma nabídky
Nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních (1 originál, 1 kopie) a velektronicke'
podobě.

III. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zhotovitel bude splňovat následující:
1) v týmu bude zastoupen autorizovaný architekt a krajinářský architekt,
2) v týmu bude zastoupen autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.
Reference:
Zhotovitel prokáže reference realizovaných architektonických projektů ve veřejném prostoru
města (obce) a v krajině.

IV. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium:
- Nabídková cena bez DPH — váha 80%
- Zkušenost osob zapoj ených do realizace — váha 20%

V.

PRAVA ZADAVATELE A JEHO V ! HRADY

Zadavatel si vyhrazuje právo:
—
—

neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
zadání zakázky kdykoliv zrušit,
změnit nebo doplnit podmínky zjednodušeného zadání,
odmítnout veškeré předložené nabídky

Způsob zveřejnění úzu:
—
-

úřední deska
internetové stránky obce Velké Přílepy

Přílohy:
Dotčené území zakreslené ve snímku obce.

Ve Velkých Přílepech dne: 7.2.2018

