Toto výběrové řízení zahrnuje projekty
podpořené z dotačních programů MMR
ČR, SFDI ČR a Olomouckého kraje

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Obec Majetín
Lipová 25, 751 03 Majetín
00299197

Zástupce zadavatele (organizátor vř): Timoris Projekt a.s. (IČ: 27826040)
Sídlo:
Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
Kontaktní osoba:
Ing. David Slouka
Tel/ e-mail:
+420 603 287 193; slouka@timoris.cz

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce stanovených úseků
chodníků a místních komunikací v obci Majetín v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Termín plnění zakázky
Termín pro kompletní dokončení dodávky je stanoven na 30.11.2016
Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky stanovené zadavatelem jsou jednotlivé parcely v katastrálním území Majetín, které
jsou blíže určeny v projektové dokumentaci zakázky. Prohlídka místa plnění zakázky se vzhledem k jejímu
charakteru neuskutečňuje.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná cena předmětu zakázky je
zadavatelem stanovena jako nejvyšší možná.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 4.450.000,- Kč bez DPH.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí ve 12:00 hod dne 14.04.2016
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží.
Místo pro podání nabídky
Nabídka se podává doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu organizátora výběrového řízení: Timoris
Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc-Holice.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek
Otevírání obálek proběhne bez zbytečného odkladu na adrese organizátora výběrového řízení a bude
neveřejné.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena.

JAZYK NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v
Zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, včetně
technických popisů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém
jazyce.

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Miroslava
Zavadilová, starostka obce Majetín; tel: +420 581 741 740; e-mail: starosta@majetin.cz
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Kontaktní osobou ve věcech organizace a administrace výběrového řízení je Ing. David Slouka, ředitel
Timoris Projekt a.s.; tel: +420 603 287 193; e-mail: slouka@timoris.cz

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÝCH INFORMACÍ
Zadávací dokumentace je tvořena touto Výzvou a Zadávací dokumentací včetně příloh.
Zadávací dokumentace včetně všech příloh byla zaslána osloveným uchazečům spolu s výzvou. Pro další
zájemce je dostupná v elektronické verzi včetně všech příloh na webové stránce organizátora výběrového
řízení http://www.timoris.cz .
Žádosti o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci mohou být podány písemně nebo elektronicky s
doručením na adresu organizátora nejpozději 7 kalendářních dní (168 hodin) před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým byla zveřejněna výzva.
Zadavatel nepožaduje za vydání dokumentace úhradu nákladů.

V Olomouci dne 01.04.2016

Jménem zástupce zadavatele:

Ing. David Slouka, ředitel Timoris Projekt a.s.

