OBEC PŘÍLEPYِ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy - východní část obce
2.Etapa - stožáry a venkovní vedení
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je zadávána mimo
zadávací řízení v souladu s §27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen zákon nebo „ZZVZ“).
Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01, IČO: 00639958 zastoupená Lenkou Daenemarkovou, starostkou
(dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky „Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy - východní část obce
2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“ a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří
nedílnou součást této Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel zahájil
předmětné zadávací řízení v souladu s § 52 písm. a.) zákona č. 134/2016 Sb. .
název veřejné zakázky:
„Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy-východní část obce, 2.Etapa-stožáry a venkovní vedení“

1.

Zadavatel

Název

Obec Přílepy

Sídlo
IČ:

Přílepy 46, 270 01 Kněževes u Rakovníka
00639958

Statutární zástupce:

Lenka Daenemarková – starostka obce Přílepy

Kontaktní osoba, pověřená osoba:

Lenka Daenemarková

Tel.:
E-mail:

724 862 202
prilepy@prilepy.eu

2.

Informace o druhu, předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnotě….

2.1.-Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova veřejného osvětlení ( VO ) v obci Přílepy v
rozsahu připravované stavby ČEZ "Přílepy - obnova ved.NN za kNN - střed obce" „číslo stavby
ČEZ : IE-12-6007259“. Účelem stavby je náhrada venkovního vedení VO novým kabelovým
vedením VO. (Stavba bude prováděna v rámci dvou etap, v první etapě bude provedeno
kabelové vedení související se stavbou Čez Distribuce a.s., ve druhé budou osazeny
osvětlovací stožáry a vyměněny vodiče venkovního vedení). Podrobná specifikace stavby je
uvedena v Zadávací dokumentaci a v ní obsažených přílohách.
2.2.-Název veřejné zakázky:„Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy - východní část
obce, 2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“
2.3.-Předpokládaná hodnota zakázky: 224 132,29 Kč bez DPH
2.4.-Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
2.5.-Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
2.6.-Termín realizace-termín plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: 1.5. 2021
Předpokládaný termín ukončení realizace zakázky: 30.6. 2021
2.7.-Místo plnění veřejné zakázky:
místem plnění je katastrální území obce Přílepy okres Rakovník [736040]
(pozemky : parc.č. 50, 105/4, 106/1, 154/1, 193/11, 193/10 v k.ú.
Přílepy (blíže viz projektová dokumentace).
2.8.-Lhůta pro podání nabídek včetně všech náležitostí je do středy 14.4.2021 do 17:00 hodin.
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2.9.-Místo podání nabídek je adresa zadavatele: Obec Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01
Nabídku je možno podávat pouze v písemné formě a musí být předložena v českém
jazyce. Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo
poštou) označené „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – „Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy
- východní část obce, 2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“ názvem a adresou
dodavatele a zadavatele.
2.10.-Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání splnění základní a profesní způsobilosti
a technické kvalifikace způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.
2.11.-Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle
kritérií hodnocení uvedených v zadávací dokumentaci. (Nejnižší nabídková cena bez DPH za
celý předmět plnění této veřejné zakázky). Při podání nabídek jsou dodavatelé povinni
postupovat podle podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

3. Výzva a Zadávací dokumentace - zveřejnění
Výzva a Zadávací dokumentace včetně příloh je veřejně dostupná na stránkách obce Přílepy
po celou lhůtu pro podání nabídek.
https://www.prilepy.eu/obecni-urad/uredni-deska-1/

4. Přílohy výzvy:
Zadávací dokumentace
Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (závazný vzor)
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (2-1/ materiál, 2-2/práce, 2-3/ostatní)
položkový rozpočet (slepý rozpočet)
Příloha č. 3 - VZOR Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 - VZOR Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace
Příloha č. 5 - VZOR Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace stavby ( zpracoval Generální projektant : ELEKTROINVEST
Strakonice s.r.o., Katovická 175/1, 386 01 Strakonice, IČO: 25185969)
TEXTOVÁ ČÁST
A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B / SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ČÁST
C1 / PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 50 000
C2 / CELKOVÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 2 000
C3 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C4 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C5 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C6 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
D7 / ZÁKLADNÍ ŘEZY
D8 / KŘIŽOVATKY, SOUBĚHY
VÝPIS Z ČSN 73 6005
ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR
Výkaz výměr - materiál
Výkaz výměr - práce
Výkaz výměr - ostatní

V Přílepích dne 23.3.2021

………………………………….
Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
zastupující osoba zadavatele
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název zakázky:

Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy - východní část obce
2.Etapa - stožáry a venkovní vedení
souhrnný OBSAH PODKLADŮ ZAKÁZKY:
1. Výzva k podání nabídky
2. Zadávací dokumentace
Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (závazný vzor)
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (2-1/ materiál, 2-2/práce, 2-3/ostatní)
položkový rozpočet (slepý rozpočet)
Příloha č. 3 - VZOR Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 - VZOR Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace
Příloha č. 5 - VZOR Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace stavby ( zpracoval Generální projektant : ELEKTROINVEST
Strakonice s.r.o., Katovická 175/1, 386 01 Strakonice, IČO: 25185969)
TEXTOVÁ ČÁST
A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B / SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ČÁST
C1 / PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 50 000
C2 / CELKOVÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 2 000
C3 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C4 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C5 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C6 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
D7 / ZÁKLADNÍ ŘEZY
D8 / KŘIŽOVATKY, SOUBĚHY
VÝPIS Z ČSN 73 6005
ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR
Výkaz výměr - materiál
Výkaz výměr - práce
Výkaz výměr - ostatní
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