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obec horní bojanovice
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01






VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                      NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE/LINKA              V HORNÍCH BOJANOVICÍCH                                              


  Jiří Šlancar 
24.9.2018
Věc : výzva
Vyzýváme vás tímto k účasti na výběrovém řízení na projektu :

„Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa“ – projekční a inženýrská činnost“

Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nepodléhající zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Při oceňování vycházejte z následujících podkladů a technických jednotek:
- Kategorie stavby : inženýrské a vodohospodářské stavby
- Pásmo : III – IV
- Předpokládané realizační náklady : 12 mil. Kč bez DPH

Jedná se o zpracování následujícího :

Zabezpečení vstupních podkladů
- Shromáždění podkladů, stanovení cílů (VSP)
- Zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP) – provedení není v ceně 
 
Fáze územního řízení
- Dokumentace pro územní řízení (DUR)
- Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ)

Fáze stavebního řízení
- Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
- Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)

Fáze provádění stavby
- Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS)

Fáze spojené s prováděním stavby
- Autorský dozor (AD)
- Technický dozor investora (TDI)

Fáze po dokončení stavby
- Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)

Požadované jednotlivé výkonové fáze jsou podrobně rozepsány v přiloženém Krycím listě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 950.000,- Kč bez DPH a vychází z níže uvedených předpokládaných realizačních nákladů 12 mil. Kč bez DPH, (HGP, geodet.zaměř. aj...).

Nabídková cena bude součtem jednotlivých cen zpracovaných do přiloženého krycího listu bez DPH a bude cenou maximální po celou dobu provádění celého díla. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Nabídková cena zahrnuje též náklady na provedení HGP a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality.

Vyplněnou nabídku ve formě „oskenovaného“ podepsaného a orazítkovaného přiloženého krycího listu odešlete datovou schránkou 
n63a2bi nebo poštou v zalepené obálce označenou Výběrové řízení -„Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa“ 
– projekční a inženýrská činnost“ -neotevírat 30.11.2018 do 9 00 hodin. 

	hodnotící kritérium, nejnižší cena - nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší součtovou nabídkovou cenou bez DPH
	s vítězným uchazečem bude sepsána SOD

Platnost nabídky minimálně 3měsíce.




S pozdravem

	………………………..………..
	Jiří Šlancar  - starosta obce



Krycí list nabídky
akce :  Horní Bojanovice – IS v lokalitě Za Dvorem, II. etapa

Identifikační údaje: 
a) Zhotovitel


Zastoupený 

Zmocněnec ve věcech stavby

Bankovní spojení
Číslo účtu

IČ

DIČ

Telefon / fax

e-mail



Oceňte níže uvedené práce a činnosti v souladu s výzvou. Nabídková cena bude součtem jednotlivých cen zpracovaných do přiloženého krycího listu bez DPH a bude cenou maximální po celou dobu provádění celého díla. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Nabídková cena zahrnuje též náklady na provedení HGP a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality.






Položky dle sazebníku inženýrsko – projektových prací
Výkonová fáze
Projektová činnost
Cena v Kč
Inženýrská činnost
Cena v Kč
Zabezpečení vstupních podkladů :
- Shromáždění podkladů, stanovení cílů (VSP)
- Zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP) – provedení není v ceně  





Fáze územního řízení
- Dokumentace pro územní řízení (DUR) dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ)


Fáze stavebního řízení - OŽP (Odbor životního prostředí)
- Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS) dle přílohy č.12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- Projednání, vypracování žádosti, zajištění vydání SP  


Fáze stavebního řízení - OD (Odbor dopravy)
- Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS) dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.
- Projednání, vypracování žádosti, zajištění vydání SP


Fáze provádění stavby (spl. kanalizace, dešť. kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody VO a kabelová TV)
- Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.


Fáze provádění stavby (vozovka a chodník)
- Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.


Fáze spojené s prováděním stavby
- Autorský dozor (AD)
- Technický dozor investora (TDI)


Fáze po dokončení stavby
- Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)


Celková cena bez DPH



 
Položky mimo sazebník inženýrsko – projektových prací
Položky mimo sazebník inženýrsko – projektových prací
Cena v Kč
Polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality odborným geodetem


Zpracování PBŘ

Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele (VDS)

Inženýrskogeologický průzkum (3 ks vrtů á 4 m + případný rozbor vody + závěrečné vyhodnocení)

Celková cena bez DPH


Součtová cenová tabulka:
Projekční, inženýrské a ostatní činnosti
Cena v Kč
Celková cena za položky dle sazebníku inženýrsko – projektových prací


Celková cena za položky mimo sazebník inženýrsko – projektových prací

Celková součtová cena za všechny práce a činnosti bez DPH



V………………………..  dne …………………



 ...........................………………………………………………………….…………
Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

