Obec Ludvíkovice
podává
výzvu k podání nabídky
Název akce:

Projektové dokumentace na dešťovou a splaškovou
kanalizaci – 3 lokality včetně zabezpečení příslušného
správního povolení – ÚR, SP

1.Podmínky zadání zakázky
1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem zakázky je vypracování jednostupňových projektových dokumentací (DSJ =
DUR+DSP+DPS) v níže uvedených lokalitách v obci Ludvíkovice včetně rozpočtu stavby a
zabezpečení podkladů pro vyřízení územního a stavebního povolení.
1) Projekt řešící odvedení dešťové vody mimo stávající jednotnou kanalizaci do vodního toku
Lokalita č. 1 – kulturní dům – dešťová kanalizace
- Nádvoří před tímto domem a přilehlé nemovitosti, u kterých bude tato forma řešení technicky
proveditelná (bude vyžadovat šetření na místě).
Lokalita č. 2 – Nad školou – dešťová kanalizace
- Odvedení povrchových vod na komunikaci p.p.č. 1676/1 v k.ú. Ludvíkovice. V úseku, který je
vyznačen na přiloženém plánu (příloha č.3). Návrh řešení bude vyžadovat šetření na místě a
posouzení možností.
2) Projekt na napojení na stávající splaškovou kanalizaci
Lokalita č. 3 – Nad jízdárnou – splašková kanalizace
- Projekt na napojení na stávající splaškovou kanalizaci pro 3 RD včetně ÚR a SP v úseku na p.p.č.
1362/5, 1375/4, 1630/1 a 1368/2 (vyznačení je na přiloženém plánu – příloha č. 3) Návrh řešení
bude vyžadovat šetření na místě a posouzení možností.
Termín předání hotového díla:

Zpracování DSJ do 31.7.2018
Zabezpečení ÚR do 31.10.2018
Zabezpečení SP do 31.1.2019
1.2. Místo plnění zakázky

Ludvíkovice

1.3. Hodnocení nabídek
Způsob hodnocení: ekonomická výhodnost / cena
Předložené nabídky budou hodnoceny podle ceny.
1.4. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
1.
1.1.
2.

Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH.
Cenová nabídka bude vyhotovena v členění dle položkového rozpočtu (příloha č. 2)
Nabídka musí obsahovat:

Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" (příloha č.1) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky)

Nedílné součásti nabídky uchazeče musí být:
Živnostenský list v příslušném oboru
Dokumentace musí být vypracovaná osobou, která má patřičnou autorizaci ČKAIT

1.6. Termín předložení nabídek

Přihláška musí být zadavateli doručena do: 26.3.2018
Pro splnění dané časové lhůty pro předání přihlášek je zadavatelem stanoven den předání nabídky
na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!
1.7. Místo pro doručení přihlášek
•

poštou na adresu: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice

•

osobně:

1.8. Adresa a sídlo zadavatele: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
Případné doplňující informace poskytnou:

Jiří Šturma, starosta obce
telefon:

774 257 425

e-mail:

starosta@ou-ludvikovice.cz
2. Další podmínky
2.1. Další požadavky zadavatele
-

Nebude poskytována zálohová platba.

2.2. Doklady
Nabídka uchazeče, ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými.
V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto
úkonu podepsané statutárním zástupcem, přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou
obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a bude datována. Jednotlivé listy nabídky
budou očíslovány. Součástí nabídky bude jedno vyhotovení návrhu smlouvy. Obálka s nabídkou bude
označena nápisem „NEOTVÍRAT“.
2.3. Ostatní ujednání
1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak, možnost upravit předmět zakázky shodně pro
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky.
V Ludvíkovicích dne: 12.3.2018
Mgr. Jiří Šturma
starosta obce

