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„Cyklostezka Židovice“

1.  Z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l: OBEC ŽIDOVICE
se sídlem Židovice 78, 411 83 Hrobce, I ◌ۭ ◌ۭČO 00526479, Te ◌ۭ ◌ۭlefon 412871032, E-m ◌ۭ ◌ۭail: zidovice@email.cz
Kon  ۭ◌ ۭ◌taktní osoby: Ing. Miloslav Krejný, starosta
Kategorie z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d  ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v  ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t  ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l ۭ◌ ۭ◌e:  V ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌ř ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌j ۭ◌ ۭ◌n  ۭ◌ ۭ◌ý

2. Druh a předmět v ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌e ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌ř ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌e ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌j ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌n ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌é z ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌a ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌k ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌á ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌z ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌k ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌y:
Druh v ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌ř ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌j ۭ◌ ۭ◌n ۭ◌ ۭ◌é z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌á ۭ◌ ۭ◌z ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y: sta ۭ◌ ۭ◌vební práce, C ۭ◌ ۭ◌P ۭ◌ ۭ◌V: 45233162-2
Předmět v ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌ř ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌j ۭ◌ ۭ◌n ۭ◌ ۭ◌é z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌á ۭ◌ ۭ◌z ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y:  výstavba cyklostezky. Rozs ۭ◌ ۭ◌ah činnosti je podrobně s ۭ◌ ۭ◌pec ۭ◌ ۭ◌ifikován v Z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌á ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌c ۭ◌ ۭ◌í d ۭ◌ ۭ◌o ۭ◌ۭ◌ ۭ◌ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌u ۭ◌ ۭ◌m ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌n ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌c ۭ◌ ۭ◌i. Předpokládaná cena

2,743 mil. Kč bez DPH.

3.  Z..::a..::d..::á..::v..::a..::c..::í d..::o..::k..::u..::m..::e..::n..::t..::a..::c..::e:
Je přílohou této v..::ý..::z..::v..::y. /  Z..D je k dispozici na adrese z..::a..::d..::a..::v..::a..::t..::e..::l..::e.
Ž..::á..::d..::o..::s..::t  o  z..a..::d..::á..::v..::a..::c..::í ..dokumentaci musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu: Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55
Terezín, + 420 724 889 415, vrany@eurokomplus.cz a to nejpozději do: 18.8.20..14 1200 hod. Z..::a..::d..::á..::v..::a..::c..::í ..dokumentace bude D::o::d::a::v::a::t::e::l::ů::m,
kterým nebyla zaslána spolu s V::ý::z::v::o::u k podání ..n::a::b::í::d::k::y, zaslána písemně formou dopisu nejpozději třetí pracovní den od doručení písemné
žádosti D::o::d::a::v::a::t::e::l::e.

4.  Lhůta a místo pro p..::::o ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌á.. ۭ◌ ۭ◌n ۭ◌ ۭ◌í n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌k
4.1 N ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y musí být doručeny na adresu zadavatele a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.
4.2 N ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y vypracované, zabalené, označené a v počtu dle z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌á ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌c ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌c ۭ◌ ۭ◌h podmínek musí být doručeny nejpozději do 1000 hod. místního času,

dne 19.8.2014. N ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y doručené v předstihu zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌ami neotevřené u z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l ۭ◌ ۭ◌e.
4.3 Při osobním doručení n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y se za rozhodující čas podání n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y ..považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y, které vystaví

zástupce z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l ۭ◌ ۭ◌e při převzetí n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y od zástupce u..::c..::h..::a..::z..::e..::č..::e.
4.4 Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení n ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y na adresu z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l ۭ◌ ۭ◌e.
4.5 N ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌b ۭ◌ ۭ◌í ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌k ۭ◌ ۭ◌y, které budou z..a..d..a..v..a..t..e..l..i doručeny po termínu uvedeném v ustanovení 4.2. této části z..a..d..á..v..a..c....í dokumentaci, budou neotevřené.

5 Prohlídka místa budoucího plnění
Za ۭ◌ ۭ◌davatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místa jsou veřejně přístupná.

6. Požadavky na splnění k..v ..a ..l..i..f ..i..k..a ..c..e
U..c..h..a..z..e..č prokáže s..p..l..n..ě..n..í
- z..á ..k..l..a ..d..n..í..c..h k..v ..a ..l..i..f ..i..k..a ..č..n..í....c..h p..ř..e..d..p..o ..klad..ů
- p..::r..::o..::f..::e..::s..::n..::í..::c..::h k..v ..a ..l..i..f ..i..k..a ..č..n..í....c..h p..ř..e..d..p..o ..klad..ů – v..::ý..::pis z o..::..b..c..h..o..d..n..í..h..o r..e..j..s..t..ř..í..k..u; doklad o o..p..r..á..v..n..ě..n..í k p..o..d..n..i..k..á..n..í;
- t..e..c..h..n..i..c..k..ý..c..h k..v ..a ..l..i..f ..i..k..a ..č..n..í....c..h p..ř..e..d..p..o ..klad..ů – v posledních 5 let..::ech:

o alespoň 4 stavby  výstavba komunikací, chodníků a ostatních ploch s živičným nebo asfaltobetonovým krytem délky min. 1,2 km pro
každou jednu stavbu.

7. Lhůta, po kterou jsou u..c..h..a ..z..e..č..::i svými n..a..b..í..d..k..ami vázáni
Z..a..d..á..v..a..c..::í lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání n..a..b..í..d..e..k.

8.  O....t..e..v..í..r..á..n..í o..b..á..l..e..k s na ....b..í..d..k..ami
Otevírání obá ..lek s nab..íd..kami se uskuteční dne 19.8.2014  v 1010 hodin na výše uvedené adrese z ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌d ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌v ۭ◌ ۭ◌a ۭ◌ ۭ◌t ۭ◌ ۭ◌e ۭ◌ ۭ◌l ۭ◌ ۭ◌e.
Právo zúčastnit se otevírání obá ..lek s n..::a..::b::íd..kami mají kromě z..a..d..a..v..a..t..e..l..e, hod..notící komise a zad..ava ..telem ..jmenovaných ..osob i
uc..haze..či.., kteří předložili svoji nab..ídku. Za každého uch..azeče se může otevírání ob..álek zúčastnit max. 1 osoba. Další
podrobnosti jsou uvedeny v z..a..d..á..v..a..c....í dokumentaci.

9.  H ..::o ..::d..::n..::o..::t..::í..::c..::í ..k..::r..::i..::t..::é..::r..::i..::a
H::o::d::n::o::c::e::n::í n::a::b::í::d::e::k provede h::o::d::n::o::t::í::c::í komise podle k::rit::ér::ia nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Židovice, dne  ◌ۭ ◌ۭ1 ::.8.2014 Ing. Miloslav Krejný - s..::t..::a..::r..::o..::s..::t..::a
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