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           Libčice nad Vltavou, 24.3.2015

Věc : Libčice nad Vltavou – Výzva k předložení cenových nabídek pro výběr 
dodavatele stavby -  zadání na stavbu:

„Zhotovení povrchu ulice Pod Strání v Libčicích nad Vltavou“

Město Libčice nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu  stavbu „zhotovení 
povrchu ulice Pod Strání v Libčicích nad Vltavou“, proto Vás žádáme o předložení cenové nabídky 
pro výběr dodavatele stavby.

1. Místo a termín plnění

Obec:            Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66, Praha – západ
Místo: Libčice nad Vltavou, ulice Za Kovárnou a Ke Studánkám
Investor:                                Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 

                                 252 66 Libčice nad Vltavou
Termín zahájení :         červenec 2015

  Termín ukončení :         dle nabídky

2. Vymezení rozsahu stavby

Předmětem stavby je realizace zhotovení povrchu komunikace v Libčicích nad Vltavou  dle bodu 1.
této výzvy a přílohy číslo 1. této výzvy. Nově opravené úseky budou napojeny na stávající 
komunikace. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku nebo omezit její rozsah, případně od 
výběrového řízení odstoupit.

3.        Prokázání kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky

Každý dodavatel doloží nabídku platnými ověřenými doklady o oprávnění podnikat, prohlášení 
o tom, že na majetek dodavatele nebyl vyhlášen konkurz, že proti němu nebylo zahájeno soudem 
konkurzní nebo vyrovnávací řízením, že není dodavatel v likvidaci, že nemá daňové nedoplatky a že 
nebyl v posledních 3 letech disciplinárně trestán.



Současně předloží seznam zakázek podobných zadávané s uvedením předmětu zakázky včetně 
kontaktu na referenční osobu, zadavatele, roku provedení a finančního objemu.
Dále dodavatel předloží informace o technickém zabezpečení zakázky a seznam kvalifikovaných 
pracovníků firmy provádějících zakázku dle profesí. Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné 
upřesnění dodaných informací.

4. Způsob hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií a to:
- výše nabídkové ceny 50%
- kvalita provedených staveb ( reference ) 10%
- doba plnění zakázky 10%
- záruka jakosti a délka záruky 10%
- technické zabezpečení zakázky   5%
- Seznam kvalifikovaných pracovníků provádějících zakázku      

(dle profesí), včetně odborného zástupce, 
      kteří budou na stavbě pracovat             15%

5. Požadavek na jednotný způsob stanovení nabídkové ceny a platební podmínky

Zadavatel požaduje zpracování nabídky v rozsahu zadání položkově. Součástí ceny je doprava, 
dopravní značení po dobu stavby, skládkovné, úklid, zaměření a dokumentace skutečného provedení. 

Platební podmínky

Nabídková cena bude bez úprav použita k uzavření Smlouvy o dílo s tím, že si zadavatel vyhrazuje 
právo úpravy ceny dle skutečně provedených prací.
Zadavatel souhlasí s měsíční fakturací provedených  prací do výše 90 % ceny, konečných 10 % bude 
proplaceno až po dokončení a odstranění závad.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

6. Zadavatel stavby:

Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, PSČ 252 66
IČO 00241407
tel.: 233 101 658
fax: 233 101 657

           mail: sprava.majetku@libcice.cz

Informace podá:  Jaroslav Čermák – pracovník MěÚ Libčice nad Vltavou

7. Termín předložení cenových nabídek



Cenové nabídky budou předloženy do 10.4.2015 do 13 hodin na Městský úřad Libčice nad Vlt., 
nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou. Nabídky se předkládají osobně nebo poštou v písemné 
formě, v zalepené obálce s nápisem NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ULICE POD STRÁNÍ, 
označením názvu akce a společnosti, která nabídku předkládá.
Na požádání je možno zaslat výkaz výměr i elektronicky.

S pozdravem
Ing. Roman Dědič
        tajemník

v.r.
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