Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
I :

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

VŠEM DODAVATEL M

Pote i

V

dne

29.11.2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU
Název ve ejné zakázky:
Ev. íslo ve ejné zakázky:
P edm t ve ejné zakázky:

Rekonstrukce lesní cesty "Pote ská" a "Študlovská"
2016121
x stavební práce
0
0
dodávky
služby

Druh výb rového ízení:

ve ejná zakázka malé hodnoty zadaná dle metodického pokynu poskytovatele dotace SZIF a
podp rn dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „zákon“)

Profil zadavatele

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-potec_1788/

Registra ní íslo:

16/003/0432a/672/000791

V souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace SZIF a podp rn dle ustanovení § 27 zák. . 134/2016
Sb.,o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „zákon“), vás vyzývám k prokázání spln ní kvalifikace a k podání
nabídky na dodavatele výše uvedené ve ejné zakázky
stavební práce - 45000000-7; stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0; architektonické,
kód CPV technické a zem m i ské služby - 71250000-5

1. PP 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: 5 500 000,-K bez DPH
Maximální hodnota nabídkové ceny:
5 500 000,-K bez DPH
Stavba není dle projektu len na na stavební objekty.
Zadavatel pro pln ní ve ejné zakázky stanoví následující termíny:
P edpokládané zahájení doby pln ní:
3.4.2017
Díl í pln ní:

dle harmonogramu postupu prací

Nejzazší termín dokon ení a protokolárního
p edání a p evzetí p edm tu ve ejné zakázky: 31.10.2017
Podrobný rozsah p edm tu ve ejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání spln ní kvalifikace byla uve ejn na na profilu zadavatele dne 29.11.2016
a byla zaslána 5 zájemc m dne 29.11.2016.
Kompletní zadávací dokumentace bude uve ejn na na profilu zadavatele ode dne uve ejn ní výzvy k podání
nabídek, a to do konce lh ty pro podání nabídek.

1

.

Zadávací dokumentace bude bezplatn poskytnuta dodavatel m uve ejn ním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uve ejn n ve V stníku ve ejných zakázek podle § 212 a § 214 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 29.11.2016.
Zadávací dokumentace bude dodavatel m poskytnuta bezplatn .
3. Zadavatel v p ípad vysv tlení zadávací dokumentace bude postupovat ve smyslu § 98 zákona. Zadavatel
uve ejní na svém profilu vysv tlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny p ed koncem lh ty pro podání
nabídek.
Dodavatel je oprávn n ve smyslu § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemn vysv tlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být doru ena do sídla zmocn né osoby nejpozd ji 4 pracovní dny p ed
uplynutím lh ty pro uve ejn ní vysv tlení zadávací dokumentace, jinak zadavatel není povinen vysv tlení
poskytnout. Na základ žádosti o vysv tlení zadávací dokumentace odešle zmocn ná osoba dodavatel m
dodate né informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozd ji do 2 pracovních dn ode dne doru ení
požadavku dodavatele. Toto vysv tlení, 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 vysv tlení k zadávacím podmínkám i bez p edchozí žádosti
4. Nabídka musí být podána ve lh t pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
12.12.2016
9:00
výzvy k podání nabídky do dne
do
hod, bu osobn do sídla
zmocn né osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
9:00
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lh ty do
hod,
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 dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doru ení
nabídky po uplynutí lh ty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lh ty pro podání nabídek se
pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lh t pro podání nabídek komise neotevírá a zadavatel
bezodkladn vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek.
Zmocn ná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá ú astníku zadávacího ízení potvrzení o osobním
p evzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemn ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích podmínek
uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude p edloženo a ozna eno jako
„ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude p edloženo a ozna eno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE
budou dány do jedné obálky. P edm tem posuzování je originál tišt né nabídky. Nabídka musí být
zpracována jen v eském nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než eském nebo slovenském jazyce
budou dopln ny p ekladem do eského jazyka). Výjimku tvo í doklady o vzd lání, které, jsou-li požadovány,
lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona p edkládat v latinském jazyce.
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lh t pro podání nabídek se uskute ní dne
12.12.2016
ve
hodin v sídle zmocn né osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
.
9:00
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lh t pro podání nabídek je neve ejné.
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání ve ejné zakázky dle § 114 zákona:
Nejnižší nabídková cena v K bez DPH
Hodnotící komise stanoví po adí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodn jší
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. P ed stanovením po adí úsp šnosti nabídek hodnotící komise
posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimo ádn nízkými.

7. Za
Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:
a) Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhrazuje požadavek, že ur itá ást pln ní zakázky nesmí být pln na
poddodavatelem. 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 – Poddodavatelské zajišt ní zakázky, kde
je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží p íslušnou tabulku i v p ípad , že zakázka nebude
pln na poddodavatelsky. V tom p ípad dodavatel tabulku v p íslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka
musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná dodavatelem – osobou
oprávn nou zastupovat dodavatele.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vylou ení dodavatel
uve ejn ním na profilu zadavatele.
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Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uve ejn ní oznámení o výb ru nejvhodn jší
nabídky na profilu zadavatele.
Zadavatel dále stanovuje tuto zadávací podmínku:
a) Nabídková cena za p edm t ve ejné zakázky nesmí být vyšší než maximální nabídková cena stanovená v
l. V této zadávací dokumentace.
Nabídky, které tuto zadávací podmínku nesplní, budou vy azeny pro nespln ní zadávacích podmínek.

8. Za
Zadavatel stanoví v souladu s § 40 odst. 1 zákona délku zadávací lh ty, tj. lh ty, po kterou jsou dodavatelé
vázáni svou nabídkou na 60 kalendá ních dn . Zadávací lh ta dle § 40 odst. 1 zákona za íná b žet okamžikem
skon ení lh ty pro podání nabídek. Zadávací lh ta neb ží v souladu s
§ 40 odst. 2 zákona.
9. Požadavky na prokázání spln ní kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání spln ní kvalifikace :
a) základní zp sobilost dle § 74 zákona
Dodavatel prokazuje spln ní podmínek základní zp sobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k eské
republice p edložením:
a) výpisu z evidence Rejst íku trest ve vztahu k písmenu a),
b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu ve vztahu k písmenu b),
c) písemného estného prohlášení ve vztahu ke spot ební dani ve vztahu k písmenu b),
d) písemného estného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
e) potvrzení p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ve vztahu k písmenu d),
f) výpisu z obchodního rejst íku, nebo p edložením písemného estného prohlášení v p ípad , že není v
obchodním rejst íku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Dodavatel prokazuje spln ní podmínek základní zp sobilosti p edložením estného prohlášení. Dodavatelé jsou
povinni prokázat spln ní kvalifikace ve lh t pro podání nabídek. Z obsahu estného prohlášení musí být z ejmé,
že dodavatel spl uje p íslušné podmínky základní zp sobilosti.
estné prohlášení musí být podepsáno oprávn nou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni podání
nabídky starší 3 m síc ke dni zahájení výb rového ízení.
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 základních kvalifika ních p edpoklad v plném
rozsahu.
b) profesní zp sobilost dle § 77 zákona
Dodavatel prokazuje spln ní podmínek profesní zp sobilosti p edložením:
- výpisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p edpis zápis do takové evidence
vyžaduje – (výpis nikoliv starší než 90 kalendá ních dn ke dni podání nabídky).
- dokladu, že je oprávn n podnikat v rozsahu odpovídajícímu p edm tu ve ejné zakázky, pokud jiné právní
p edpisy takové oprávn ní vyžadují, a to pro p edm t podnikání:
a) Provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování
b) Výkon zem m ických inností
- dokladu, že je odborn zp sobilý nebo disponuje osobou, jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost
zabezpe uje, je-li pro pln ní ve ejné zakázky odborná zp sobilost jinými právními p edpisy vyžadována.
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 právních 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).
Doklady o profesní zp sobilosti p edkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.
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