Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na uzavření smlouvy o dílo v souladu s §27 zákona č.134/2016 Sb. na akci:
Zastávky MHD Studentská, Žďár nad Sázavou
1. Identifikační údaje zadavatele:
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené odborem rozvoje a ÚP, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár
nad Sázavou, IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841.
2. Název a popis předmětu zakázky:
Na ulici Studentská byla v nové poloze navržena autobusová zastávka městské hromadné
dopravy pro 2 autobusy v zastávce v obou jízdních směrech. Z důvodu bezpečnosti a
plynulosti provozu byla navržena zastávka v obou směrech mimo jízdní pruh v
samostatném autobusovém pruhu typu II (zálivová zastávka – bez fyzického oddělení).
Pro umístění zastávky byl vybrán prostor u prodejny LIDL, SPŠ a VOŠ, před křižovatkou
Neumannova – Studentská. Stávající zastávka bude zrušena. S vybudováním zastávky
dojde k rekonstrukci navazujících chodníků, sjezdů na pozemní komunikaci, přechodu pro
chodce, VO a místní obslužné komunikace.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH: 5 900 000,- Kč
3. Podklad pro zpracování písemných nabídek:
Je dán projektovou dokumentací vypracovanou firmou Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42,
592 42 Jimramov Benátky.
4. Rozsah prací:
Je dán návrhem SOD, výkazem výměr, projektovou dokumentací vše na CD a touto
výzvou
5. Doba a místo plnění:
Zahájení –
06/2020
Dokončení –
nejdéle do 30.4.2021
Místo plnění – ul. Studentská, Žďár nad Sázavou
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních
podmínek:
Nabídková cena bude zpracována bez DPH jako nejvýše přípustná s uvedením DPH,
platná po celou dobu plnění. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude minimálně 14 dnů
ode dne doručení objednateli.
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7. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Písemné nabídky v českém jazyce budou podávány osobně nebo doporučeně poštou
v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Označení
obálky – autobusové zastávky Studentská – NEOTVÍRAT. Nabídky budou doručeny
nejdéle do 09.03.2020 do 14:00 hod. na adresu: Městský úřad, odbor rozvoje a územního
plánování, k rukám Petra Fuksy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 688
193, e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz
.
.
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči předloží spolu s nabídkou kopii:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění podnikat za účelem splnění zakázky – prostou kopii
živnostenského listu.
- min. 2 referenční stavby stejného či obdobného charakteru.
- doklad prokazující jeho odbornou způsobilost – autorizaci pro obor dopravní nebo
pozemní stavby pro osobu pověřenou vedením stavby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje.
- návrh Smlouvy o dílo
9. Hodnotící kritérium:
Základní hodnotící kritérium: dle nejnižší nabídkové ceny.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb.
10. Forma nabídky:
Zadavatel předložil návrh smlouvy o dílo, požadujeme podepsaní ze strany zhotovitele.
V nabídce bude uvedeno mimo jiné: Uchazeč se podrobně seznámil s povahou veřejné
zakázky, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění činnosti v požadovaném
rozsahu a zabezpečí ji na vlastní odpovědnost.
11. Další podmínky zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny nabídky;
- změnit, případně zrušit tuto soutěž;
- nevracet podané nabídky;
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem;
- nehradit uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži
Žďár nad Sázavou dne 25.02.2020
…………………………….
Ing. Irena Škodová v.r.
vedoucí odboru rozvoje a ÚP
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