Obec Ludvíkovice
podává
výzvu k podání nabídky

Název akce:

Rekonstrukce vodovodního řadu na p.p.č. 718/1 a
700/7 k.ú. Ludvíkovice

1.Podmínky zadání zakázky
1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu LT DN80 v délce 176 metrů před
rekonstrukcí vozovky. Vodovodní řád je veden v místní komunikaci v hloubce cca 3m. Vodovod bude položen
v místě stávajícího vodovodu. Vodovod je navržen z HDPE PE100RC DN90 v délce 176m. Trasa vodovodu
bude vedena ve stávající trase použitím technologie Berstlining – zatažení nového potrubí do potrubí
stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí. Na nový rekonstruovaný řad budou také
přepojeny veškeré vodovodní přípojky. Jde o 12ks přípojek a 1 ks uzávěru pro vodovodní řad PVC DN90.
Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací (příloha č. 1 - projektovou dokumentaci zašleme
uchazečům na vyžádání).
Termín předání hotového díla: do 30.9.2018
1.2. Místo plnění zakázky

p.p.č. 718/1 a 700/7 v k.ú. Ludvíkovice

1.3. Hodnocení nabídek
Způsob hodnocení: ekonomická výhodnost / cena
Předložené nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny celkem vč. DPH.
1.4. Požadavky na způsob zpracování a členění nabídky.
a)
b)
c)

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

Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Nedílné součásti nabídky uchazeče musí být:
Živnostenský list
1.5. Termín předložení přihlášek
Přihláška musí být zadavateli doručena do: 3.9.2018 do 16:00 hodin
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!
1.6. Místo pro doručení přihlášek
• poštou na adresu: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice osobně
• E-mailem: admin@ou-ludvikovice.cz
• Datovou schránkou: aapbs8e

1.7. Adresa a sídlo zadavatele: Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
Případné doplňující informace poskytnou:
Ing. Jiří Pacovský
telefon:
e-mail:

602 672 711
podatelna@ou-ludvikovice.cz

2. Další podmínky
2.1. Další požadavky zadavatele
-

Nebude poskytována zálohová platba.

2.2. 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.

3. Přílohy výzvy
•

Projektová dokumentace – na vyžádání uchazeče

•

Položkový slepý rozpočet

V Ludvíkovicích dne: 22.8.2018
Mgr. Jiří Šturma
starosta obce

