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- Na základě zjištěného nesouladu mezi přílohami zadávací dokumentace - "4.a projektovou dokum
- Ve vztahu k výše uvedenému se posunuje lhůta pro podání nabídky na 25. 4. 2016 do 12:00 hod
- Ostatní ustanovení výzvy a ZD zůstává beze změn.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Preambule:
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu (malé hodnoty) ve smyslu § 12 odst. 3, zákona 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Zákon). Je zadávána postupem mimo režim
zákona v souladu s § 18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v § 6 zákona. Jakýkoliv
postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o
veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě
obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup podle tohoto
ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se
zadávací tímto zákonem řídilo. Zadání této zakázky se řídí postupem dle aktuálně platné příručky
pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (ver. 1) –
„uzavřená výzva“.
1. Zadavatel: název, IČ (pokud bylo přiděleno), sídlo
Obec Ústrašín
Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov
IČ: 00511269
2. Název zakázky:
Rekonstrukce lesní cesty Orlovská - Ústrašín
3. Druh zakázky:
Veřejná zakázka na stavební práce
4. Možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci s podrobnou specifikací údajů uvedených v této výzvě bude všem přímo
osloveným uchazečům odeslána zároveň s touto výzvou poštou na adresu sídla uchazeče. Ostatní
uchazeči si ji mohou vyžádat písemně u pověřené osoby zadavatele prostřednictvím e-mailu:
dotace.obcim@seznam.cz
a to nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty k podání nabídek.
5. Lhůta pro podání nabídky:
25. 4. 2016 do 12:00 hodin
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6. Místo pro podání nabídky: adresa, místnost
Nabídka se podává písemně, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, poštou na adresu pro
doručení nabídek nebo osobně.
adresa pro doručení nabídek:
Obec Ústrašín (podatelna OÚ)
Ústrašín 3
393 01 Ústrašín
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Rekonstrukce lesní cesty Orlovská - Ústrašín“ a textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA –
NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky.
7. Předmět zakázky:
Rekonstrukce lesní cesty kategorie 2L na 1L o celkové délce 2,985 km s povrchem ze štěrkové drtě,
s šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m a volnou šířkou cesty 4,0 m s přilehlými objekty (odvodnění
vozovky, sjezdy a skládky). Přesná technická specifikace a rozsah plnění této veřejné zakázky je
obsahem zadávací dokumentace, která je nedílnou přílohou této výzvy (projektová dokumentace
s výkazem výměr).
kód CPV: 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
8. Předpokládaná hodnota VZ:
5.185.856,- bez DPH
9. Hodnotící kritérium:
Nejnižší nabídková cena
10. Způsob jednání s uchazeči: (pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat)
Zadavatel nebude s uchazeči jednat
11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
-

Nabídka bude předložena v listinné podobě ve dvou identických vyhotoveních a to podle
formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě

-

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. Požadované doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich
úředně ověřené kopii, není-li u specifikace jednotlivých dokladů uvedeno jinak.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

-

Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti
manipulaci sešitím.
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-

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

-

Nabídka bude obsahovat:
1) Krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)
2) Čestné prohlášení uchazeče (dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
3) Prokázání kvalifikace (dle bodu 17. výzvy),
4) Položkový rozpočet podle výkazu výměr (dle přílohy č. 4b zadávací
dokumentace).
5) Návrh Smlouvy o dílo (dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace)

-

Pro celý obsah nabídky se předpokládá platnost nejméně 60 kalendářních dnů od podání
nabídky.

12. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých
korunách. Tuto nabídkovou cenu uvede v krycím listu nabídky (vzor uveden v příloze č. 1 zadávací
dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 4b zadávací dokumentace).
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 č. 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).
13. Doba a místo plnění zakázky:
Místo plnění veřejné zakázky:
NUTS 2……………Jihovýchod
NUTS 3……………Vysočina
NUTS 4……………Pelhřimov
NUTS 5……………Ústrašín
předpokládaná doba plnění:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2017
14. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští možnost zpracování nabídky ve více variantách
15. Poskytování dodatečných informací:
Dodatečné informace je možné si vyžádat u zástupce pověřené osoby zadavatele nejpozději 4 dny
před uplynutím lhůty k podání nabídek a to výhradně písemně na e-mail: dotace.obcim@seznam.cz.
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16. 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.
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.
Tato zakázka bude financována z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR.
17. Požadavky na prokázání kvalifikace:


prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč čestným prohlášením, jehož vzor
je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.


prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

a)
v případě právnických osob:
výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců od data předložení nabídky
v případě fyzických osob:
výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, ne straší 3 měsíců od data předložení nabídky
b)
doklad o oprávnění k podnikání*) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a
to vlastní nebo smluvního subdodavatele, v rozsahu („provádění staveb včetně jejich změn a
odstraňování“)
c)
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (autorizace ČKAIT v oboru dopravních staveb nebo staveb pro plnění funkce lesa).
Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně právním vztahu jsou osoby prokazující tuto

*)

není třeba dokládat v případech, kdy je předmět podnikání definován v dokladech dle bodu 6 písm. a) této

výzvy.
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kvalifikaci k dodavateli (např. předložením čestného prohlášení oprávněné osoby dodavatele o tom,
že uvedené osoba je jeho zaměstnancem nebo doložením fotokopie pracovní smlouvy). Nejsou-li
tyto odpovědné osoby zaměstnancem dodavatele, musí uchazeč předložit smlouvu uzavřenou
s touto odpovědnou osobou.


prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

Seznam alespoň 2 realizovaných obdobných zakázek v průběhu posledních 3 let, kdy každá
zakázka představovala objem min. 2.500.000,- Kč bez DPH. Obdobnou zakázkou se pro tento
případ rozumí výstavba či rekonstrukce komunikace nebo lesní cesty přičemž součástí alespoň
jedné z realizovaných zakázek byla realizace objektů příčného a podélného odvodnění komunikace
(trubní propustky, podélné příkopy apod.).
Seznam zakázek musí obsahovat cenu, dobu a místo dodávky a kontakt na osobu objednatele,
která může potvrdit údaje a řádné provedení zakázky.
-

Prokazování požadavků
zadavatelem vyžadováno

-

Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ve výpise uvedeném,
může uchazeč souhrnně prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 127 odst. 1, zákona č.137/2006 Sb., ne staršího 3 měsíců od data
předložení nabídky nebo certifikátem stavebního dodavatele dle přílohy č. 3 k zákonu č.
137/2006 Sb., ve znění zákona č. 417/2009.

-

Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prosté kopii

na

ekonomické

a finanční kvalifikační předpoklady

není

18. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí závazného vzoru smlouvy o dílo (příloha č. 5 zadávací
dokumentace), kterou uchazeč předloží jako povinnou součást nabídky
19. Přílohy zadávacích podmínek (zadávací dokumentace):
Příloha č. 1 – vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení uchazeče
Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4a – projektová dokumentace
Příloha č. 4b – výkaz výměr k ocenění
Příloha č. 5 – závazný vzor smlouvy o dílo
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v Ústrašíně, dne 6. 4. 2016

___________________________
Razítko a podpis zadavatele
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