VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Identifikace veřejné zakázky:
Místní komunikace Chlum
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Obec Chlum
Sídlo:
Chlum 43, 388 01 Blatná
IČ:
48222631
Zastoupená:
starostou Ing. Radimem Paulusem, tel. 725 035 423, e-mail:
chlum.mst@seznam.cz
Předmět změny zadávací dokumentace č. 3
Zadavatel z vlastní iniciativy provedl změnu zadávací dokumentace následovně:
PŘEDMĚT
VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
V PODROBNOSTECH
POTŘEBNÝCH
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nově je předmětem veřejné zakázky pouze obnova a nová stavba místní komunikace (dále
také „MK“) 5c, a to včetně kanalizace a vodovodu.
Veřejná zakázka bude realizovaná:
- na základě projektové dokumentace Místní komunikace Chlum, kterou zpracoval
Ing. Oldřich Slováček, S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01
Blatná,
IČ: 06016910 (část týkající se komunikace) a Ing. Iva Šrámková, Milínov 36,
341 42 Hlavňovice, IČ: 73717908 (část týkající se vodovodu a kanalizace),
- podle soupisu prací a dodávek s výkazem výměr,
- podle stavebního povolení čj. MUBL 10183/2020 ze dne 17. 7. 2020, které bylo vydáno
Městským úřadem Blatná, odbor dopravy a stavebního povolení čj. MUBL 13878/2019
ze dne 16. 9. 2019, které bylo vydáno Městským úřadem Blatná, odbor životního
prostředí, vodoprávní úřad.
Detailní popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách k zadávací dokumentaci:
- č. 1A – projektová dokumentace – místní komunikace,
- č. 1B – projektová dokumentace – vodovod a kanalizace,
- č. 2 – soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr,
- č. 4A – stavební povolení – místní komunikace,
- č. 4B – stavební povolení – vodovod a kanalizace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 863 tis. Kč bez DPH.
Zadavatel stanoví maximální nabídkovou cenu ve výši 6 mil. Kč bez DPH včetně.
Nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než je stanovená hranice, budou vyřazeny.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Splnění kritérií technické kvalifikace uchazeč prokáže:
- seznamem stavebních prací, který musí obsahovat alespoň dvě zakázky ve výši min.
1 500 tis. Kč bez DPH (každá zakázka jednotlivě), jejichž předmět odpovídá předmětu dotčené
veřejné zakázky (obnova nebo nová stavba komunikace včetně inženýrských sítí) a byly
realizované dodavatelem v posledních pěti letech. V seznamu bude uveden název
objednatele, název stavby, předmět a popis stavebních prací (stavby), výše finančního plnění
bez DPH, doba realizace a kontaktní osoba objednatele včetně kontaktu na ní (příloha č. 7).

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předání a převzetí staveniště/zahájení prací:
Termín ukončení/předání a převzetí díla:

dohodou
15. 10. 2022

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p. č. 79/10, 79/11, 79/20, 79/23 a 1090/23
v katastrální území Chlum u Blatné.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:
-

Seznam stavebních prací podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za)
uchazeče – originál (příloha č. 7). Seznam musí obsahovat alespoň 2 zakázky ve výši
min. 1 500 tis. Kč bez DPH (každá zakázka jednotlivě), jejichž předmět odpovídá
předmětu dotčené veřejné zakázky (obnova nebo nová stavba komunikace včetně
inženýrských sítí) a byly realizované dodavatelem v posledních pěti letech.
V seznamu bude uveden název objednatele, název stavby, předmět a popis
stavebních prací (stavby), výše finančního plnění bez DPH, doba realizace a kontaktní
osoba objednatele včetně kontaktu na ní.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku nejpozději ve čtvrtek 23. června 2022
do 16 hodin.
DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum a čas:
úterý 23. června 2022 v 17 hodin
DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Příloha č. 1A - Projektová dokumentace – místní komunikace
Příloha č. 1B – Projektová dokumentace – vodovod a kanalizace
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr - UPRAVENÁ
Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo - UPRAVENÁ
Příloha č. 4A – Stavební povolení – místní komunikace
Příloha č. 4B – Stavební povolení – vodovod a kanalizace
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení – Seznam stavebních prací- UPRAVENÁ
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o pojištění
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Chlumu, dne 14. června 2022

Za zadavatele: Ing. Radim Paulus - starosta

...................................................

