Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky

Zadavatel
Zastoupené
Se sídlem
Telefon
e-mail
IČ.
DIČ.
Bankovní spojení
Číslo účtu

Město Kolín
Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
321748210, fax : 321720911
sekretariat@mukolin.cz
235440
CZ00235440
Česká spořitelna, a.s. Kolín
3661832/0800

Vyzývá v souladu s ustanovením odst. 3, § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, k podání nabídky na zakázku malého rozsahu :

„Světelné signalizační zařízení křižovatky ulic Polepská – Táboritská v Kolíně IV“,
včetně zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Vymezení plnění zakázky
Předmětem zakázky je provedení stavby pod názvem „Světelné signalizační zařízení křižovatky ulic
Polepská – Táboritská v Kolíně IV“, včetně zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení.
Součástí předmětu díla je zajištění vydání příslušných správních rozhodnutí všech dotčených orgánů a
organizací. Dále je součástí dopravní řešení světelné signalizace obsahující signální plány, fázové
přechody, logické podmínky funkce dynamického řízení.
Realizace celé zakázky bude prováděna v souladu s následujícími podmínkami
-

budou použita výhradně LED návěstidla, nízkovoltová, s možností stmívání,
řadič bude vybaven funkcí stmívání návěstidel,
součástí bude koordinační kabel k přechodu pro chodce na ulici Polepské v křižovatce s ulicí
Královská cesta,
provoz bude řízen v dynamickém koordinovaném režimu,
přechody pro chodce v křižovatce budou nasvíceny doporučeným doplňkovým světlem ( ČSN
73 6110 ),
přechody pro chodce budou splňovat vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění,
řadič musí umožnit vypínání/zapínání doplňkového osvětlení v závislosti na režimu řízení,
součástí dopravního řešení je i cyklistická doprava,
součástí řadiče je i modul pro zasílání informací o stavu technologie.

Doplňkové požadavky zakázky
-

-

zajištění garančního servisu se požaduje nejdéle do 5 hod. od nahlášení závady,
křižovatka bude vybavena kamerami pro monitorování dopravní situace se zajištěným on-line
přenosem dat na určené pracoviště a možností zveřejnění obrazového výstupu na webových
stránkách města Kolína, a to trvale nebo dočasně dle aktuálních potřeb města Kolína.
Uvedení díla do provozu nejpozději do 15. 06. 2012
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Územní rozsah – místo plnění zakázky
Křižovatka silnice III/12551 ul. Polepská a místní komunikace ul. Táboritská v Kolíně IV
Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby tištěná verze nabídky
byla zpracována v českém jazyce podle následujícího členění :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

obsah nabídky
popis a specifikace nabízeného plnění
cenová položková nabídka v podobě tištěné a digitální ( xls )
čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
délka záruční doby v měsících ( min. 60 )
návrh smlouvy o dílo na zhotovení zakázky v podobě tištěné a digitální ( doc )
všechny stránky cenové nabídky budou vzestupně očíslovány

Požadavky a podmínky pro zpracování cenové nabídky
a) cena bude uvedena podle výše uvedené specifikace
b) cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH v zákonné výši a cena celkem
c) nabídkovou cenu je možno překročit pouze po odsouhlasení objednatelem a uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo
d) nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána a bude
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy pomocí provazu a
pečeti
e) variantní řešení zadavatel nepřipouští
Způsob hodnocení nabídek
Cenové nabídky budou hodnoceny v tomto pořadí :
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
Technické provedení
Doba realizace

70 %
20 %
10 %

Soutěžní lhůta
Cenové nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, která
končí dnem

29. 02. 2012 v 17:00 hod.
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Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat
Doporučeně poštou na adresu :
Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín I, v těchto hodinách :
Pondělí
07:00 – 17:00 hod.
Úterý
07:00 – 15:00 hod.
Středa
07:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek
07:00 – 15:00 hod.
Pátek
07:00 – 13:30 hod.
Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom vyhotovení v zapečetěné a orazítkované obálce
s označením „Světelné signalizační zařízení křižovatky ulic Polepská – Táboritská v Kolíně IV“,
s nápisem NEOTVÍRAT. Obálka bude na uzavření opatřena identifikačními údaji uchazeče ( jména,
název firmy, adresa, telefon ) a razítkem.
Další podmínky soutěže
Zadavatel sdělí všem uchazečům výsledek hodnotící komise do jednoho týdne po jejím vyhodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výzvu kdykoli v jejím
průběhu. Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změny v návrhu smlouvy o dílo. Konečná podoba
smlouvy bude před jejím podpisem odsouhlasena právním zástupcem zadavatele.

………………………………………….
Mgr. et Bc. Vít Rakušan
Starosta města Kolína
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