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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
město Kolín Vás jako zadavatel veřejné zakázky vyzývá k podání nabídky na zhotovení stavby
zadávané podle ustanovení § 38 a souvisejících zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku
podlimitní - zjednodušené podlimitní řízení.

1. Identifikace zadavatele:
zadavatel
město Kolín
sídlo
Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1
IČ
00235440
DIČ
CZ00235440
jednající
Mgr. et. Bc. Vít Rakušan, starosta města
tel.
321 748 210
e-mail
vit.rakusan@mukolin.cz
2. Předmět veřejné zakázky:
„Kolín – obnova kanalizační stoky F II“
podle prováděcí projektové dokumentace, zhotovené firmou IKP Consulting Engineers s.r.o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Zodpovědným projektantem je Ing. Josef Doležal, telefon
255 733 111, e -mail: josef.dolezal@ikpce.com.
Jedná se o obnovu stávající jednotné kanalizační stoky DN 1 000 mm v délce 84,4 m, přepojení
stávajících tří kanalizačních přípojek a vybudování jedné nové revizní šachty.
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Rekonstrukce kanalizační stoky
SKP
CZ-CC
CPV

45.21.41
222311
45232440-8

4. Místo plnění veřejné zakázky:
Kolín, pozemky p. č. 2805/3, 3056, 184/10, 184/4 a 184/1. k.ú. Kolín
5. Termín plnění:
Předpoklad zahájení prací
Dokončení stavby

leden 2014
podle nabídky zhotovitele (jedno z hodnotících kritérií)

6. Prokázání splnění kvalifikace:
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace podle ustanovení
§ 62 Zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Podrobné požadavky na splnění kvalifikace jsou obsaženy
v zadávací dokumentaci.

7. Údaje pro podání nabídky:
Nabídky se podávají osobně do podatelny nebo poštou na adresu Městský úřad Kolín, Karlovo
náměstí 78, 280 12 Kolín 1 a to nejpozději do 19. 12. 2013 do 11.00 hod. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky (zásilky) zadavatelem. Nabídky budou
podány ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Kolín –
obnova kanalizační stoky F II“ s nápisem NEOTVÍRAT. Na uzavření budou obálky s nabídkami
opatřené razítkem a podpisem osob, které jsou oprávněné jednat za uchazeče. Obálka bude dále
opatřena názvem a adresou uchazeče.

8. Zadávací lhůta:
Podle ustanovení § 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, to je
do 30.06.2014.
9. Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Zadavatel zvolil pro zadání veřejné podlimitní zakázky hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost
nabídky a lhůtu realizace díla.
Nabídková cena bez DPH
Lhůta realizace

váha 70 %
váha 30 %

10. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel v listinné nebo digitální podobě na žádost uchazeče
bezodkladně. Uchazeč pošle žádost o poskytnutí zadávací dokumentace e-mailem na adresu
vladimír.malacek@mukolin.cz. Objednanou zadávací dokumentaci obdrží zájemce podle vlastního
uvážení tak, že si ji buď vyzvedne osobně po předchozí telefonické dohodě s panem Vladimírem
Maláčkem na telefonním čísle 321 748 234 nebo mu bude na jeho žádost zaslána poštou na dobírku.
Zadávací dokumentace je k dispozici rovněž na profilu zadavatele, kde je zveřejněna.
11. Prohlídka místa plnění:
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5) Zákona zadavatel stanovuje pro všechny zájemce termín
prohlídky místa plnění veřejné zakázky na den 11.12.2013 ve 13.00 hod. Sraz všech uchazečů bude
před budovou MěÚ Kolín, Karlovo náměstí č. 78, Kolín 1. V případě potřeby dodatečných informací
bude kontaktován zástupce zadavatele Vladimír Maláček na telefonním čísle 321 748 234, e-mail:
vladimir.malacek@mukolin.cz.
Při prohlídce místa plnění bude mít každý uchazeč z bezpečnostních důvodů vlastní
halogenovou svítilnu !!

12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace. Písemná žádost
o poskytnutí dodatečných informací se podává výhradně na adresu zadavatele a nebo e-mailem
na adresu uvedenou v bodě 10) těchto zadávacích podmínek. Žádost o dodatečné informace musí být
na adresu zadavatele doručena nejpozději 5 dnů před termínem pro podání nabídek.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Mgr. et. Bc. Vít Rakušan
starosta města

