Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
I :

Obec Pote
Pote 12, 766 01 Valašské Klobouky
Josef Mana, starosta
00568694

VŠEM DODAVATEL M

V

Pote i

dne

21.1.2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU
zm na . 1 ze dne 21.1.2016
Rekonstrukce lesní cesty "Pote ská" a "Študlovská"
Název ve ejné zakázky:
2015177
Ev. íslo ve ejné zakázky:
x stavební práce
P edm t ve ejné zakázky:
dodávky
služby
zjednodušené podlimitní ízení dle § 38 zákona . 137/2006 Sb, o ve ejných zakázkách v platném zn
Druh zadávacího ízení:
Registra ní íslo projektu: 15/001/0432a/672/001462

ní

Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
V souladu s ustanovením § 38 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ( dále jen „zákon“), Vás vyzývám
k prokázání spln ní kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním ízení na dodavatele výše
uvedené ve ejné zakázky
kód CPV

stavební práce - 45000000-7; stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0; Architektonické,
technické a zem m i ské služby - 71250000-5

1. P edm tem ve ejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce lesní komunikace "Pote ská" a "Študlovská"
v délce 3 300 m v katastru obce Pote . Dojde k provoznímu zpevn ní vozovky na asfaltový beton, budou
obnoveny objekty podélného odvodn ní, budou upraveny a z ízeny nájezdy do lesních porost , budou
vybudovány skládky d eva.
P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky bez DPH: 7 400 000,- K
Zadavatel pro pln ní ve ejné zakázky stanoví následující termíny:
P edpokládané zahájení doby pln ní :

do 30 dn ode dne doru ení výzvy
k p evzetí staveništ a k zahájení prací

Díl í pln ní:

dle harmonogramu postupu prací

P edpokládaný termín dokon ení a protokolární p edání a p evzetí díla:

31.10.2017

P edání staveništ a zahájení prací bude do 30 dn ode dne doru ení výzvy k p edání staveništ a zahájení
prací. Výzva bude doru ena vybranému uchaze i na adresu jeho sídla nejpozd ji do 30.4.2017. V p ípad ,
že nebude do této doby výzva doru ena, skon í následující den ú innost smlouvy o dílo s vybraným
uchaze em.
Místo pln ní ve ejné zakázky: Pote
Podrobný rozsah p edm tu ve ejné zakázky - stavebních prací je uveden v projektu.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání spln ní kvalifikace byla uve ejn na na profilu zadavatele dne
8.1.2016 a byla zaslána 5 zájemc m dne 8.1.2016.
Výzva k podání nabídky_zm na . 1 ze dne 21.1.2016 a k prokázání spln ní kvalifikace byla uve ejn na na
profilu zadavatele dne 21.1.2016 a byla zaslána 5 zájemc m dne 21.1.2016.
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Kompletní zadávací dokumentace bude uve ejn na na profilu zadavatele ode dne uve ejn ní výzvy k podání
nabídek, a to alespo do konce lh ty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatn poskytnuta dodavatel m uve ejn ním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uve ejn n v informa ním systému podle § 157 zákona.
Výzva k podání nabídky a k prokázání spln ní kvalifikace byla uve ejn na na internetových stránkách
zadavatele v sekci „Ú ední deska“ dne 8.1.2016.
Výzva k podání nabídky_zm na . 1 ze dne 21.1.2016 a k prokázání spln ní kvalifikace byla uve ejn na
na internetových stránkách zadavatele v sekci „Ú ední deska“ dne 21.1.2016.

3. Dodavatel je oprávn n dle § 49 odst. 1 zákona po zadavateli požadovat písemn dodate né informace k
zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doru ena do sídla zmocn né osoby nejpozd ji 4
pracovních dn p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek.
Zadavatel v p ípad dodate ných informací bude postupovat dle § 49 odst. 2 a 3 zákona.
Na základ žádosti o dodate né informace k zadávacím podmínkám odešle zmocn ná osoba dodavatel m
dodate né informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozd ji do 3 pracovních dn ode dne doru ení
požadavku dodavatele. Tyto dodate né informace, v etn p esného zn ní požadavku, odešle zmocn ná
osoba sou asn všem dodavatel m, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, a zárove uve ejní na profilu zadavatele.
Zadavatel m že poskytnout dodavatel m dodate né informace k zadávacím podmínkám i bez p edchozí
žádosti v souladu s § 49 odst. 4 zákona. Odstavce 2 a 3 § 49 zákona použije obdobn .

4. Nabídka musí být podána ve lh t pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
29.1.2016
výzvy k podání nabídky do dne
do 13:00 hod, bu osobn do sídla
zmocn né osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
13:00 hod,
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lh ty do
nebo doporu en poštou do sídla zmocn né osoby.
Nabídka bude p edána v ádn uzav ené obálce ozna ené názvem ve ejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opat ené na p elepu razítkem, p ípadn podpisem dodavatele – osoby oprávn né
zastupovat uchaze e. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 zákona. Zmocn ná osoba podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 zákona a vydá
dodavateli potvrzení o osobním p evzetí nabídky.
Nabídka musí být zpracována jen v eském (listiny v jiném než eském jazyce budou dopln ny ú edním
p ekladem do eského jazyka). Nabídku podá dodavatel písemn ve dvou vyhotoveních, které musí být
zpracovány dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.
29.1.2016
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lh t pro podání nabídek se uskute ní dne
13:05 hodin v sídle zmocn né osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
ve
.
6. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 zákona podle základního hodnotícího kritéria:
Nejnižší nabídková cena bez DPH
Hodnotící komise stanoví po adí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodn jší
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. P ed stanovením po adí úsp šnosti nabídek hodnotící komise
posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.
a) Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona nevyhrazuje požadavek, že ur itá ást pln ní zakázky nesmí být
7. Za
pln na subdodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatel , s jejichž pomocí chce realizovat
pln ní ve ejné zakázky uskute nit. Dodavatel využije p ílohu . 3 zadávací dokumentace – Subdodavatelské
zajišt ní zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží p íslušnou tabulku i v
p ípad , že zakázka nebude pln na subdodavatelsky. V tom p ípad dodavatel tabulku v p íslušných
kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud uchaze používá
razítko) a podepsaná uchaze em – osobou oprávn nou zastupovat uchaze e.
b) Dodavatelé doloží v nabídce v ásti C za návrhem smlouvy o dílo originál estného prohlášení
podepsaného osobou oprávn nou zastupovat uchaze e, jehož obsahem bude závazek poskytnout finan ní
záruku formou bankovní záruky za ádné pln ní záru ních podmínek, která bude vystavena bankou.
Obsahem estného prohlášení bude závazek, že záru ní listina bude vystavená a zadavateli p edána ke dni
protokolárního p edání a p evzetí díla a musí být ú inná po ást záru ní doby, tj. 18 m síc ode dne
protokolárního p edání a p evzetí díla. Bankovní záruka bude krýt finan ní nároky zadavatele za vybraným
uchaze em, které mu vzniknou z d vodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v
pr b hu ásti záru ní doby, které vybraný uchaze nesplní ani po p edchozí písemné výzv zadavatele.
Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne ná,
vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala d vody požadovaného
erpání.(Musí být uvedeno v estném prohlášení).
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Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše bankovní záruky nabídnutá dodavatelem musí být
100 000,- K .
Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje možnost uve ejn ní oznámení o výb ru
nejvhodn jší nabídky na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o
vylou ení uchaze uve ejn ním na profilu zadavatele.

8. Za
Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 zákona délku zadávací lh ty, tj. lh ty, po kterou jsou uchaze i
vázáni svou nabídkou na 120 kalendá ních dn . Zadávací lh ta dle § 43 odst. 3 zákona za íná b žet
okamžikem skon ení lh ty pro podání nabídek a kon í dnem doru ení oznámení o výb ru nejvhodn jší
nabídky. Zadávací lh ta se prodlužuje uchaze m, s nimiž m že zadavatel v souladu se zákonem uzav ít
smlouvu až do doby uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího ízení. Zadávací lh ta neb ží v souladu s
§ 43 odst. 4 a 5 zákona.
9. Požadavky na prokázání spln ní kvalifikace podle § 51 a § 62 zákona :
Zadavatel požaduje prokázání spln ní kvalifikace :
a) základních kvalifika ních p edpoklad dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona zp sobem dle § 62
odst. 3 zákona
Dodavatel prokazuje spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) p edložením
estného prohlášení. Dodavatelé jsou povinni prokázat spln ní kvalifikace ve lh t podle § 52 zákona. Z obsahu
estného prohlášení musí být z ejmé, že dodavatel spl uje p íslušné základní kvalifika ní p edpoklady.
estné prohlášení musí být podepsáno oprávn nou osobou/osobami oprávn nou zastupovat dodavatele a
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn .

b) profesních kvalifika ních p edpoklad dle § 54 písm. a), b) a d) zákona zp sobem dle § 57 zákona
Dodavatel prokazuje spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad zp sobem:
Výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Dodavatel p edloží výpis z obchodního rejst íku i jiné evidence, má-li v ní být uchaze zapsán podle zvláštních
p edpis , ne starší než 90 kalendá ních dn ke dni podání nabídky.
Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole n a za tímto ú elem podávají i hodlají
podat spole nou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad
dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.
Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace podle § 54 písm. a)
zákona.
Doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné
zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci
Dodavatel prokáže spln ní tohoto profesního kvalifika ního p edpokladu oprávn ními k podnikání pro p edm t
pln ní ve ejné zakázky.
Doklad osv d ující odbornou zp sobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost
zabezpe uje, je-li pro pln ní ve ejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních p edpis .
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou zp sobilost p edloží:
a) Osv d ení o autorizaci podle zákona . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o
výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb ve zn ní pozd jších p edpis pro obor
„Dopravní stavby“.
b)Ú ední oprávn ní dle zákona . 200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž prost ednictvím odbornou
innost zabezpe uje, je-li to pro pln ní ve ejné zakázky nezbytné (výkon zem m ických inností).
Dodavatel prokáže spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad zp sobem dle § 62 odst. 3 zákona
p edložením estného prohlášení, z jehož obsahu bude z ejmé, že dodavatel spl uje požadované profesní
kvalifika ní p edpoklady. estné prohlášení bude podepsáno osobou/osobami oprávn nou zastupovat
uchaze e.
Uchaze , se kterým má být v souladu s § 82 zákona uzav ena smlouva, je povinen p ed jejím uzav ením
p edložit zmocn né osob originály nebo ú edn ov ené kopie doklad prokazujících spln ní kvalifikace.
Nespln ní této povinnosti se považuje za neposkytnutí sou innosti k uzav ení smlouvy ve smyslu ustanovení § 82
odst. 4 zákona.

c) ekonomická a finan ní kvalifika ní zp sobilost dle § 50 zákona
Dodavatel p edloží estné prohlášení o ekonomické a finan ní zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku podepsané
osobou/osobami oprávn nými jednat jménem i za dodavatele.
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Výzva k podání nabídky_zm na 1 ze dne 21.1.2016 byla zve ejn na na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uve ejn n v IS VZ US podle § 157 zákona.
Kontaktní osoba zadavatele:
Josef Mana, starosta
tel: 577 321 709/602 966 175
email: podatelna@potec.cz
Profil zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-potec_1788/
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.

