Obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek

adresa

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

10.07. 2013
0839/2013
Mgr.Pavel Drahovzal
starosta@velky-osek.cz

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
s názvem : „Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Velký Osek, parc.č. 667/1, 667/34, 873/1,
stp. 567 k.ú. Velký Osek“
Vážený dodavateli,
v souladu s § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem :
„Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Velký Osek, parc.č. 667/1, 667/34, 873/1, stp. 567
k.ú. Velký Osek“
1.

Identifikační údaje zadavatel :
Název :
Zastoupený:
Sídlo :
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických :
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních
Profil zadavatele:

2.

Obec Velký Osek
Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
00 235 873
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta@velky-osek.cz
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta@velky-osek.cz
http://www.velky-osek.cz/

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky :
Druh veřejné zakázky:
- dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona – zadávací řízení zjednodušené podlimitní
- dle § 7 odst. 2 a § 9 zákona – veřejná zakázka na stavební práce
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a
obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a
zprovoznění stavby : „Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Velký Osek, parc.č. 667/1,
667/34, 873/1, stp. 567 k.ú. Velký Osek“, v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentací a touto zadávací dokumentací.
V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajištěno zejména :
- stavební úpravy ulice Havlíčkova včetně sjezdů, zeleného pásu a podélného

strana 1 / 10

odstavného stání, bez chodníku na pozemcích stp. 567, p.p.č. 667/1, 667/34, 873/1
v k.ú. Velký Osek, obec Velký Osek
- výměna stávající dešťové kanalizace v ul. Havlíčkova, osazení 10 ks uličních
vpustí
- osazení dopravního značení
3.

Informace o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci tvoří
- tato výzva
- projektová dokumentace pro výběrové řízení ( včetně technických a průvodních
zpráv) ve formátu pdf, zpracovaná v 05/2013, autorizovaná Ing. Jaroslavem
Procházkou ČKAIT 0001906
- výkaz výměr ve formátu aktivní excel
- soupis prací a dodávek ve formátu pdf
- stavební povolení vydané odborem výstavby – stavebním úřadem Městského úřadu
dne 25.02.2010 pod čj. SU 69416/09-252152/2009-led – ve formátu pdf
- prodloužení platnosti stavebního povolení vydané odborem výstavby – stavebním
úřadem Městského úřadu dne 26.3.2012 čj. SU 7161/12-led – ve formátu pdf
- vyjádření dotčených orgánů a organizací vydané v roce 2012 pro povolení
prodloužení platnosti stavebního povolení – ve formátu pdf
- vzorová smlouva o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem
zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové
smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou
nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh
smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací
dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy: doplnění
identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, termínů zahájení a
ukončení prací, záruční doby v měsících, bez možnosti upravovat znění jednotlivých
ustanovení smlouvy.
Všechny podklady jsou dostupné na veřejném profilu zadavatele: http://www.velkyosek.cz/
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných
a doporučených předpisů a metodik.
Po podpisu smlouvy budou předány vybranému zhotoviteli 2 vytištěná paré předmětné
projektové dokumentace.

4.

Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: 9-11/ 2013
Místo plnění: Obec Velký Osek, ulice Havlíčkova, parc.č. stp. 567, p.p.č. 667/1, 667/34,
873/1 v k.ú. Velký Osek
Prohlídka staveniště: místo je volně přístupné, jedná se o veřejnou komunikaci ul.
Havlíčkova v obci Velký Osek
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je stanovena : do pondělí 05.08. 2013 do 15:00 hodin
( §39 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona )
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Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:
60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky. Pro
prodloužení zadávací lhůty platí podmínky dle § 43 zákona.
Místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek, forma nabídky:
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně
označené
„ NABÍDKA - Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Velký Osek, parc.č. 667/1, 667/34,
873/1, stp. 567 k.ú. Velký Osek“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.
Neprůhledná obálka či jiný neprůhledný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn
proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny
identifikačním údajem uchazeč). Při odeslání poštou nabídku zaslat doporučeně.
Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název, adresa, IČ, DIČ,
telefonní a e-mailové spojení).
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to:
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00., úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00
15:00 a pátek 8:00 – 12:00 do podatelny na adrese Obecní úřad obce Velký Osek,
Revoluční 36, Velký Osek.
Uchazeči mohou též podat nabídku poštou na adresu zadavatele:
Obec Velký Osek
Revoluční 36
281 51 Velký Osek
Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a
technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání ani
varianty nabídek se nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena
uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče,
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení
nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný
pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení
nebo v jejich úředně ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do
jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci
s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem,
případně nezaměnitelným razítkem).
Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány
nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení
uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude
potvrzené statutárním orgánem uchazeč dle způsobu podepisování za společnost
zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního
orgánu uchazeč, které stanoví celkový počet listů v nabídce.
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se
zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně
DPH v Kč.
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že
není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková
cena).
Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:
a) krycí list – vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy
b) obsah nabídky,
c) doklady k prokázání všech požadovaných kvalifikačních předpokladů – vzor
čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č.
2 této výzvy
d) vlastní nabídka uchazeče, včetně cenové nabídky, oceněný výkaz výměr,
e) podepsaná vzorová smlouva o dílo – vzorová smlouva je přílohou č. 3 této výzvy
f) čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky – vzor tohoto
čestného prohlášení je přílohou č. 4 této výzvy
g) čestné prohlášení o počtu listů.
Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též
započteny v číslování listů nabídky.
5.

Prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů v souladu
s ustanovením § 62 zákona:
• Základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona čestným prohlášením;
• Profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku či z jiné obdobné
evidence, je-li v ní uchazeč zapsán, na starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek;
– dle § 54 písm. b) zákona dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
• Technické kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. (3) zákona:
- seznam stavebních prací dle § 56 odst. (3) písm. a)
Zadavatel požaduje předložení seznamu obdobných realizovaných zakázek
v minimální hodnotě 4,5 mil. Kč včetně DPH v posledních 5 letech
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele dle § 56odst. (3) písm.
c)
U osoby zajišťující vedení prací - stavbyvedoucího zadavatel požaduje
doložení o vysokoškolském a/nebo odborném středoškolském vzdělání (odbor
dopravní stavby) s minimálně 5-ti letou praxi, včetně doložení pracovního
nebo obdobného poměru u dodavatele.
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- Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dle § 56
odst. (3) písm e)
Zadavatel požaduje, aby průměrný roční počet zaměstnanců či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru činil za poslední 3
roky min. 50 osob/kalendářní rok.
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek
stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne
staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek
stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dní.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii a
dále čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje ( § 62 zákona) .
Uchazeči, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, budou ze zadávacího
řízení vyloučeni.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZÁKONA, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
6.

Údaje o hodnotících kriteriích podle § 78 zákona :
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a váhami:
1. celková nabídková cena včetně DPH – váha 60 %
2. doba provádění stavby v měsících – 20%
3. záruční doba v měsících – 20 %
Metoda hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 1 do 10 bodů,
bodována budou jednotlivá dílčí kritéria, přičemž nejvýhodnější nabídce v daném dílčím
kriteriu bude přiděleno 10 bodů, nejméně výhodné pak 1 bod.
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou
vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší
celkový počet bodů.

7.

Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
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Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné uchazečem v nabídce.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení
do doby uzavření smlouvy zrušit.
S pozdravem

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Přílohy
- č. 1 – Krycí list
- č. 2 – Čestně prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- č. 3 - Smlouva o dílo
- č. 4 – čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

strana 6 / 10

Krycí list
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
„Stavební úpravy ulice Havlíčkova, Velký Osek, parc.č. 667/1, 667/34, 873/1, stp. 567
k.ú. Velký Osek“

Obchodní firma / název /
jméno a příjmení
uchazeče
Sídlo/místo podnikání
/místo trvalého pobytu
uchazeče
Adresa pro poštovní
styk
Kontaktní osoba ve věci
zakázky, emailová
adresa, kontaktní
adresa, telefon
Právní forma uchazeče
IČ uchazeče (bylo – li
přiděleno)/ DIČ
Jméno a funkce
statutárního orgánu
Nabídková cena

Cena v Kč bez
DPH

Podpis osoby
oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

Datum
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DPH v Kč

Cena v Kč vč. DPH

Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč tímto prohlašuje, že:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
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státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

UUUUUUUUUUUUUU
podpis a datum oprávněné osoby
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Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti
obsahem nabídky

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné
a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V UUUUUUU.. dne UUUUU

UUUUUUUUUUUU.
jméno a podpis oprávněné osoby
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