OBEC JOSEFŮV DŮL

VÝZVA KPODÁNÍ NABÍDEK,
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zadaní verejne zakazky na stavební prace
zadavane jako zakazka maleho rozsahu v uzavrene vyzve, mimo
rezim zakona c. 134/2016 Sb., o zadavaní verejnych zakazek
(dale jen „zakon“)

s nazvem

Oprava místní komunikace Antonínov
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1.

Preambule

1.1.
Zadavatel oznamuje dodavateluB m svuB j umysl zadat zakazku v tomto vyberovem rízení a
vyzyva je k podaní nabídky.
1.2.
Vyzva k podaní nabídek, Zadavací dokumentace (dale jen „zadavací dokumentace“) je
vypracovana jako podklad pro podaní nabídek dodavateluB pro zadaní verejne zakazky na
stavební prace zadavane jako zakazka maleho rozsahu v uzavrene vyzve, mimo rezim zakona
v souladu s § 31 predmetneho zakona za pouzití § 6 tehoz zakona. Prava, povinnosti ci podmínky
v teto dokumentaci neuvedene se rídí prípadne, pokud na nej zadavatel odkaze, analogicky
zakonem. Zadavací dokumentace obsahuje veskere nalezitosti, vcetne obchodních podmínek,
ktere jsou její prílohou a nedílnou soucastí. Podaním nabídky ve vyberovem rízení prijíma
dodavatel plne a bez vyhrad zadavací podmínky, vcetne vsech príloh a prípadnych dodatkuB k
temto zadavacím podmínkam.
1.3.
Zadavatel pri vytvarení zadavacích podmínek zohlednil dodrzení zasady socialne
odpovedneho zadavaní, environmentalne odpovedneho zadavaní a inovací ve smyslu § 6 odst. 4
Zakona, a to vzhledem k povaze a smyslu teto zakazky.
2.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Obec Josefův Důl

Sídlo zadavatele:

Dolní Maxov 218, 468 44 JosefuB v DuB l

Statutární zástupce:

Íng. Jirí Slanar, Ph.D., starosta

IČO zadavatele:

00262391

3.

Zástupce zadavatele

Obchodní firma:

Deregio tender, s.r.o.

Sídlo:

Vinicní 2270/160, Z7 idenice 20

Statutární zástupce:

Íng. Jan S7 evcík, jednatel

IČ:

02122855

DIČ:

ČZ02122855

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr FroN mel

Tel.:

+420 511 113 229

E-mail:

zakazky@deregio.cz

Zástupce zadavatele je pověřen výkonem zadavatelských činností v souladu s § 43
zákona a vypracovával zadávací dokumentaci dle podkladů a požadavků zadavatele.
Příloha č. 2 a příloha č. 5 byly zpracovány odpovědným projektantem Janem Maděrou,
Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, ČKAIT 0500944 – Dopravní stavby.
3.1.
Zastupce je zmocnen k zastupovaní zadavatele pri vykonu prav a
povinností souvisejících s vyberovym rízením. Zastupce ciní ve vyberovem
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rízení veskere ukony jmenem zadavatele jako sveho príkazce dle príkazní
smlouvy.
3.2.
Zastupce zadavatele není ve vztahu k verejne zakazce podjaty a
prohlasuje, ze se nebude podílet na zpracovaní zadne nabídky a není ve
stretu zajmuB .
4.

Předmět veřejné zakázky
4.1.
Nazev
Antonínov“
4.2.

verejne

zakazky:

„Oprava

místní

komunikace

Druh verejne zakazky: na stavební prace

4.3.
Druh vyberoveho rízení: verejna zakazka zadavana jako zakazka
maleho rozsahu v uzavrene vyzve, mimo rezim zakona v souladu s § 31
predmetneho zakona za pouzití § 6 tehoz zakona.
4.4.

Predpokladana hodnota verejne zakazky:

Předpokládaná hodnota bez DPH

2.152.598,- Kč

4.5.
Predmetem verejne zakazky je realizace díla v ramci projektu s
nazvem: „Oprava místní komunikace Antonínov“. Jedna se o
rekonstrukci komunikace v místní casti Ántonínov.
4.6.
Podrobne je predmet verejne zakazky popsan v projektove
dokumentaci zpracovane odpovednym projektantem Janem Maderou,
Oblacna 266/11, 460 01 Liberec, Č7 KÁÍT 0500944 – Dopravní stavby (dale
jen „projektova dokumentace“) a v neocenenych vykazech vymer (slepych
rozpoctech). Technicke specifikace jsou obsazeny v projektove
dokumentaci. Projektova dokumentace je prílohou c. 6 teto zadavací
dokumentace „Príloha c. 6 Projektova dokumentace“.
4.7.
Soucastí predmetu plnení verejne zakazky je zpracovaní
dokumentace skutecneho provedení dokonceneho díla.
4.8.
Pokud se v dokumentaci pro zadaní verejne zakazky vyskytnou
odkazy na obchodní firmy, nazvy nebo jmena a príjmení, specificka
oznacení zbozí a sluzeb, ktere platí pro urcitou osobu, prípadne její
organizacní slozku za príznacne, patenty na vynalezy, uzitne vzory,
pruB myslove vzory, ochranne znamky nebo oznacení puB vodu, jedna se o
vymezení predpokladaneho standardu a dodavatel je opravnen navrhnout
jine, technicky a kvalitativne srovnatelne resení.
4.9.
Predmet verejne zakazky bude dodavatelem realizovan v souladu
s obecne zavaznymi pravními predpisy, platnymi Č7 SN a predpisy tykajícími
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se bezpecnosti prace a technickych zarízení. V prípade, ze v pruB behu plnení
verejne zakazky nabude platnosti a ucinnosti novela nektereho z vyse
uvedenych predpisuB , popr. nabude platnosti a ucinnosti jiny pravní predpis
vztahující se k predmetu plnení verejne zakazky, je dodavatel povinen pri
realizaci verejne zakazky rídit se temito novymi pravními predpisy a
navody (postupy).
5.

Doba plnění veřejné zakázky
5.1.
Zahajení plnení verejne zakazky se predpoklada na přelomu 89/2021, převzetí staveniště však proběhne nejpozději do 30. 9. 2021.
Maximalní delka realizace je do 60 kalendarních dnuB od dorucení písemne
vyzvy k prevzetí staveniste a zahajení stavebních prací. K prevzetí
staveniste a zahajení plnení predmetu verejne zakazky bude dodavatel
vyzvan písemne zadavatelem.
5.2.
Splnením predmetu plnení verejne zakazky je absolutní splnení
Obchodních podmínek zadavatele, ktere jsou prílohou teto zadavací
dokumentace.
5.3.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v nabídce časový a
finanční harmonogram postupu výstavby, členěný na týdny a
obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla.
5.4.
Zadavací lhuB ta zacína bezet okamzikem skoncení lhuB ty pro podaní
nabídek. Delka zadavací lhuB ty ciní 90 kalendarních dnuB . Zadavací lhuB tou je
lhuB ta, po kterou ucastníci zadavacího rízení nesmí ze zadavacího rízení
odstoupit.

6.

Místo plnění veřejné zakázky
6.1.
Místem plnení verejne zakazky je obec Josefův Důl, podrobne
popsano v projektove dokumentaci.

7.

Financování
7.1.
Podmínky financovaní verejne zakazky jsou obsazeny
v Obchodních podmínkach zadavatele, ktere jsou prílohou teto zadavací
dokumentace.
7.2.
Tento projekt je soucastí zadosti o dotaci poskytovane
Ministerstvem pro místní rozvoj. Realizace zakazky je zavisla na získaní
financních prostredkuB z MMR.
7.3.
V prípade nezískaní financních prostredkuB ma Zadavatel pravo
predmet verejne zakazky nerealizovat, potazmo s vybranym dodavatelem
neuzavrít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Dodavatele jsou povinni na
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tuto podmínku pristoupit, a to bez naroku na nahradu skody nebo usleho
zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel ma
v takovem prípade vsak narok na nahradu doposud prokazatelne
provedenych prací ode dne zahajení plnení

6
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KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
8.

Požadovaný rozsah kvalifikace
8.1.
ZpuB sobilym pro plnení verejne zakazky je dodavatel, ktery
prokaze:
a) splnení zakladní zpuB sobilosti
b) splnení profesní zpuB sobilosti
c) splnení technickych kvalifikacních predpokladuB

9.

Prokazování splnění kvalifikace
9.1.
Dodavatel prokazuje splnení kvalifikace predlozením dokladuB o
kvalifikaci v kopiích, není-li dale stanoveno jinak. Zadavatel si muB ze
v pruB behu vyberoveho rízení vyzadat predlození originaluB nebo uredne
overenych kopií dokladuB o kvalifikaci.
9.2.
Doklady prokazující zakladní zpuB sobilost podle cl. 10 zadavací
dokumentace a profesní zpuB sobilost podle cl. 11 odst. 1 písm. a) zadavací
dokumentace musí prokazovat splnení pozadovanych kriterií nejpozdeji v
dobe 3 mesícuB prede dnem podaní nabídky.
9.3.
Dodavatel, ktery podal nabídku v tomto vyberovem rízení, nesmí
byt soucasne jinou osobou, jehoz prostrednictvím jiny dodavatel v tomto
vyberovem rízení prokazuje kvalifikaci.
9.4.
Dodavatel muB ze prokazat urcitou cast technickych kvalifikacních
predpokladuB nebo profesní zpuB sobilosti s vyjimkou kriteria podle cl. 11
odst. 1 písm. a) zadavací dokumentace pozadovane zadavatelem
prostrednictvím jinych osob (poddodavateluB ). Dodavatel je v takovem
prípade povinen zadavateli predlozit:
a) doklady prokazující splnení profesní zpuB sobilosti podle cl. 11 odst. 1 písm. a) zadavací
dokumentace jinou osobou,
b) doklady prokazující splnení chybející casti kvalifikace prostrednictvím jine osoby,
c) doklady o splnení zakladní zpuB sobilosti podle cl. 10 zadavací dokumentace jinou osobou
a
d) písemny zavazek jine osoby k poskytnutí plnení urceneho k plnení verejne zakazky nebo
k poskytnutí vecí nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramci plnení
verejne zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakem jina osoba prokazala kvalifikaci za
dodavatele.
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9.5.
Ma se za to, ze pozadavek podle cl. 9 odst. 4 písm. d) zadavací
dokumentace je splnen, pokud obsahem písemneho zavazku jine osoby je
spolecna a nerozdílna odpovednost teto osoby za plnení verejne zakazky
spolecne s dodavatelem. Prokazuje-li vsak dodavatel prostrednictvím jine
osoby kvalifikaci a predklada doklady podle cl. 12 vztahující se k takove
osobe, musí dokument podle 9 odst. 4 písm. d) teto zadavací dokumentace
obsahovat zavazek, ze jina osoba bude vykonavat stavební prace ci sluzby,
ke kterym se prokazovane kriterium kvalifikace vztahuje.
9.6.
V prípade, ze dodavatel bude nektery z dokumentuB prokazující
splnení kvalifikacních predpokladuB predkladat elektronicky podepsany,
predlozí k tomuto dokumentu taktez konverzi elektronickeho podpisu.
10. Základní způsobilost
10.1.
Zadavatel pozaduje splnení zakladní zpuB sobilosti. Zakladní
zpuB sobilost nesplnuje dodavatel, ktery
a)

byl v zemi sveho sídla v posledních 5 letech pred zahajením vyberoveho rízení
pravomocne odsouzen pro trestny cin uvedeny v príloze c. 3 zakona c. 134/2016 Sb., ve
znení pozdejsích predpisuB , nebo obdobny trestny cin podle pravního radu zeme sídla
dodavatele; k zahlazenym odsouzením se neprihlízí,

b)

ma v Č7 eske republice nebo v zemi sveho sídla v evidenci daní zachycen splatny danovy
nedoplatek

c)

ma v Č7 eske republice nebo v zemi sveho sídla splatny nedoplatek na pojistnem nebo na
penale na verejne zdravotní pojistení,

d) ma v Č7 eske republice nebo v zemi sveho sídla splatny nedoplatek na pojistnem nebo na
penale na socialní zabezpecení a príspevku na statní politiku zamestnanosti,
e)

je v likvidaci, proti nemuz bylo vydano rozhodnutí o upadku, vuB ci nemuz byla narízena
nucena sprava podle jineho pravního predpisu nebo v obdobne situaci podle pravního
radu zeme sídla dodavatele.
10.2.
Dodavatel prokaze splnení zakladní zpuB sobilosti ve vztahu k
Č7 eske republice predlozením originalu cestneho prohlasení. Vzor cestneho
prohlasení je prílohou c. 3 zadavací dokumentace „Příloha č. 3 Vzor
čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.

11. Profesní způsobilost
11.1.
Zadavatel pozaduje splnení profesní zpuB sobilosti. Profesní
zpuB sobilost splnuje dodavatel, ktery predlozí:
a) vypis z obchodního rejstríku ci jine obdobne evidence, pokud jiny pravní predpis zapis
do takove evidence vyzaduje.
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b) doklad o opravnení k podnikaní v rozsahu odpovídající predmetu verejne zakazky,
zejmena doklad prokazující príslusne zivnostenske opravnení. K prokazaní zpuB sobilosti
dle tohoto písmene dodavatel predlozí zivnostenske opravnení k predmetu podnikaní
“Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
c) doklad osvedcující odbornou zpuB sobilost dodavatele nebo osoby, jejímz prostrednictvím
odbornou zpuB sobilost zabezpecuje. K prokazaní kvalifikace dle tohoto písmene
dodavatel předloží osvědčení o autorizaci dle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu
povolaní autorizovanych architektuB a o vykonu povolaní autorizovanych inzenyruB a
technikuB cinnych ve vystavbe pro obory „dopravní stavby“

12. Technické kvalifikační předpoklady
12.1.
Zadavatel
pozaduje
splnení
technickych
kvalifikacních
predpokladuB , pozadavky splnuje dodavatel, ktery predlozí seznam
stavebních prací poskytnutych dodavatelem za posledních 5 letech pred
zahajením vyberoveho rízení.
a) Limit pro splnení kvalifikacního predpokladu je stanoven na alespon dvě obdobné
realizované zakázky za posledních 5 let s uvedením jejich hodnoty. Obdobna zakazka
realizovana dodavatelem je zakazka na stavební prace, jejímz predmetem byla
rekonstrukce nebo výstavba pozemní komunikace v hodnote alespoň 1 000 000,bez DPH pro kazdou zakazku zvlasť.
Seznam stavebních prací bude obsahovat alespon nazev zadavatele, kontaktní osobu zadavatele,
u níz si zadavatel bude moct overit uvadene udaje, nazev zakazky, cenu, dobu a místo provadení
stavebních prací a musí obsahovat prohlasení o tom, ze tyto stavební prace byly provedeny
radne a odborne. Vzor seznamu stavebních prací je prílohou c. 4 zadavací dokumentace „Příloha
č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“.

Deregio tender, s.r.o.
Vinicní 2270/160, Z7 idenice 20
ÍČ7 : 02122855 DÍČ7 : ČZ02122855

Tel.: +420 542 211 083
e-mail: zakazky@deregio.cz
webova stranka: www.rpa.cz

9

DALŠÍ POŽADAVKY
13. Varianty
13.1.

Zadavatel nepripoustí variantní resení verejne zakazky.

14. Technické podmínky
14.1.
Zadavatel stanovuje technicke podmínky verejne zakazky v
prílohach teto zadavací dokumentace, zejmena v soupisech dodavek a
sluzeb, v technickych podmínkach a projektove dokumentaci zpracovane
odpovednym projektantem Janem Maderou, Oblacna 266/11, 460 01
Liberec, Č7 KÁÍT 0500944 – Dopravní stavby.
15. Obchodní podmínky
15.1.
Zadavatel stanovil zavazne obchodní podmínky pro realizaci
verejne zakazky ve forme smlouvy o dílo, ktery je prílohou teto zadavací
dokumentace. Na obchodních podmínkach (vsech ustanoveních navrhu
smlouvy) zadavatel bezvyhradne trva.
15.2.
Vzorove znení smlouvy dodavatel nesmí menit, doplnovat ani
jinak upravovat, pokud v zadavacích podmínkach není stanoveno vyslovne
jinak, v opacnem prípade bude jeho nabídka vyrazena jako neprijatelna a
dodavatel bude z dalsí ucasti ve vyberovem rízení vyloucen.
15.3.
Prílohou zadavací dokumentace je vzorova podoba smlouvy o dílo,
ktera bude slouzit k uzavrení smluvního vztahu s vítezem vyberoveho
rízení. Zadavatel pripoustí pouze dale specifikovane upravy vzorove
smlouvy dodavatelem v ramci prípravy navrhu smlouvy, ktery musí byt
soucastí nabídky, a ktery musí byt podepsan opravnenym zastupcem
dodavatele. Tento navrh smlouvy musí v plnem rozsahu respektovat
podmínky uvedene v teto zadavací dokumentaci a nesmí znevyhodnovat
zadavatele.
15.4.
Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybející udaje, ktere
jsou zvyrazneny a oznaceny zlutym podbarvením „
“.
Znení ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel menit.
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NABÍDKA
16. Obsah nabídky
16.1.
Nabídka bude obsahovat vsechny dokumenty pozadovane
zadavatelem. Strany nabídky budou ocíslovany nepretrzitou císelnou radou
od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.
16.2.
Zadavatel doporucuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatne
casti v poradí, jak je dale uvedeno:
a) krycí list nabídky - vyplneny formular zadavací dokumentace podepsany osobou opravnenou
jednat jmenem ci za dodavatele. Tento dokument tvorí prílohu c. 5 zadavací dokumentace
„Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele“,
b) obsah s uvedením jednotlivych oddíluB s císlem strany, na ktere se dokumenty tvorící dany oddíl
uvedene v obsahu nachazí,
c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvorí prílohu c. 3
zadavací dokumentace „Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.
Dodavatel do uvedeneho vzoru doplní pozadovane udaje,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, dodavatel predlozí
prostou kopii originalu, v prípade, ze bude predkladat elektronicky podepsany dokument, zajistí,
aby soucastí predmetneho dokumentu byla taktez konverze elektronickeho podpisu, rovnez
postací prosta kopie,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor seznamu
stavebních prací je prílohou c. 4 zadavací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních
prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“. Dodavatel do uvedeneho vzoru
doplní pozadovane udaje,
f) Seznam stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor
tohoto dokumentu tvorí prílohu c. 4 zadavací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení
o splnění technických kvalifikačních předpokladů“. Dodavatel do uvedeneho vzoru doplní
pozadovane udaje,
g) doplnene Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veskere
zadavací podmínky, zpracovane podle pokynuB obsazenych v teto zadavací dokumentaci
podepsany osobou opravnenou jednat jmenem ci za dodavatele. Tento dokument tvorí prílohu c.
1 zadavací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo“,
h) vyplneny a oceneny soupis prací, dodavek a sluzeb s výkazem výměr, ktere tvorí prílohu c. 2
zadavací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“,
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i) časový a finanční harmonogram postupu vystavby, cleneny na tydny a obsahující vsechny
cinnosti nutne pro realizaci díla,
j) Prípadne dalsí dokumenty, pokud je jejich predlození pozadovano v zadavacích podmínkach.
16.3.
Za soulad polozkoveho rozpoctu a vykazu vymer je odpovedny
dodavatel (ma se na mysli soulad jak v mnozství, tak v definovane kvalite).
V prípade jakehokoliv nesouladu muB ze hodnotící komise vyzadovat
vysvetlení nabídky analogicky ve smyslu ustanovení § 46 zakona.
Povinností dodavatele související s polozkovymi rozpocty je zejmena
dodrzet strukturu a clenení stavby na jednotlive stavební objekty a dodrzet
obsahovou napln vykazu vymer. V prípade jakehokoliv nesouladu mezi
vykazem vymer a polozkovymi rozpocty (napr. chybející polozky,
prebyvající polozky, nespravne mnozství mernych jednotek apod.) muB ze
hodnotící komise dodavatele vyzvat k objasnení.
16.4.
Za obsahovou uplnost nabídky odpovída vyhradne dodavatel –
vycet dokumentuB obsazeny v tomto clanku zadavací dokumentace slouzí
pouze pro usnadnení orientace dodavatele pri kompletaci nabídky – pokud
v tomto vyctu nebude uveden dokument, jehoz povinnost dolození do
nabídky by eventualne vyplyvala ze zadavacích podmínek nebo ze zakona,
nemuB ze se dodavatel zbavit odpovednosti za obsahovou neuplnost nabídky
poukazem na tento vycet dokumentuB .
17. Nabídková cena
17.1.
Nabídkova cena bude uvedena v ceske mene (ČZK) v clenení na
cenu celkem bez DPH, vyse sazby DPH a cenu celkem vcetne DPH.
17.2.
Nabídkovou cenou se pro ucely vyberoveho rízení rozumí celkova
cena za predmet plnení bez DPH. Nabídkova cena bude zahrnovat veskere
prace, dodavky a cinnosti vyplyvající ze zadavacích podkladuB , o kterych
zhotovitel podle svych odbornych znalostí vedet mel, ze jsou k radnemu a
kvalitnímu provedení a dokoncení díla dane povahy treba. Podkladem pro
zpracovaní cenove nabídky je tato zadavací dokumentace, a dale její
veskere prílohy.
17.3.
Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro ucely vyberoveho
rízení rozumí celkova cena za cely predmet verejne zakazky. Nabídkova
cena musí obsahovat veskere nutne naklady dodavatele k radnemu
provedení dodavky, vcetne vsech nakladuB vyplyvajících z obchodních
podmínek zadavatele (napr. bezpecnostní opatrení, pojistení, prípadne
naklady s poskytovaním bankovních zaruk) a vyplyvajících z individualních
podmínek stavby (napr. zarízení staveniste, ztízene podmínky apod.).
17.4.
Zadavatel jako soucast zadavací dokumentace predklada soupis
stavebních prací, dodavek a sluzeb. Zadavatelem poskytnute soupisy prací
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jsou pro zpracovaní nabídkove ceny zavazne. Je vylouceno jakekoliv
vyrazení polozek ze soupisu, doplnení polozek do soupisu, jakykoliv zasah
do popisu polozky, zmena mnozství nebo jakehokoliv jineho udaje v
soupisu.
17.5.
Dodavatel v ramci sve nabídky predlozí polozkove rozpocty
(ocenene soupisy stavebních prací, dodavek a sluzeb) do nichz doplní
jednotkove ceny za jednotlive polozky stavebních prací, dodavek a sluzeb a
u kazde polozky vyjadrí celkovou nabídkovou cenu polozky odpovídající
pozadovanemu poctu mernych jednotek. Polozkovy rozpocet musí svojí
strukturou a obsahem odpovídat príslusnemu soupisu, zmeny v kterekoliv
casti polozky jsou neprípustne. Zmena struktury ci obsahu soupisu je
neprípustna. Dodavatel je povinen ocenit veskere polozky predlozeneho
soupisu prací.
17.6.
Platební podmínky jsou obsazeny v obchodních podmínkach
zadavatele, ktere jsou prílohou teto zadavací dokumentace.
18. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
18.1.
Nabídky budou zasílany doporucene na dorucovací adresu
zastupce zadavatele:

13

Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno
v pracovních dnech, a to pondelí az patek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
18.2.
Dodavatel muB ze nabídku zaslat na adresu zastupce zadavatele
prostrednictvím drzitele postovní licence nebo kuryrní postou – za
rozhodující okamzik pro posouzení, zda byla nabídka dorucena vcas, je
vzdy okamzik prevzetí nabídky.
18.3.
Nabídka bude podana písemne, v listinne podobe, v ceskem
jazyce, a to jednom originale v tistene podobe, zadavatel doporucuje, aby
k originalu nabídky byla pripojena jedna kopie v elektronicke podobe na
ČD scan cele nabídky ve formatu .pdf + navíc predlození rozpoctu ve
formatu .xls). V nabídce nesmí byt prepisy a opravy.
18.4.
Zadavatel doporucuje, aby nabídka byla odpovídajícím zpuB sobem
zabezpecena proti mozne manipulaci s jednotlivymi listy vcetne príloh a
proti jejich vypadnutí, nejlepe pevnym, nerozebíratelnym svazaním, ale
zaroven tak, aby bylo mozne jednotlive stranky nabídky pri listovaní
bezproblemove obracet, tzn. idealne provazane snuB rkou, konce provazaní
zavazany a zapeceteny nebo prelepeny papírovou paskou opatrenou
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razítkem a podpisem osoby opravnene jednat jmenem ci za dodavatele.
Zadavatel dale doporucuje, aby vsechny listy nabídky vc. príloh byly v
pravem dolním rohu vzestupne a radne ocíslovany a jednotlive oddíly
prehledne oznaceny bocní popiskou nebo rozdelovníky.
18.5.
Nabídka v listinne podobe musí byt podana v radne uzavrene
obalce oznacene nazvem verejne zakazky.
18.6.

Obalka bude oznacena napisem:

VZOR OBÁ* LKÝ

Identifikační údaje dodavatele: (v prípade spolecne nabídky budou uvedeny udaje vsech
dodavateluB podavajících spolecnou nabídku)
Nazev verejne zakazky: „Oprava místní komunikace Antonínov“
! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! !
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pred termínem otevíraní obalek
NÁBÍ*DKÁ PRO VÝ* BE7 ROVE* R7 Í*ZENÍ*

18.7.
Vsechny naklady související s prípravou a podaním nabídky hradí
vyhradne príslusny dodavatel.
18.8.
hodin

LhuB ta pro podaní nabídek koncí dne

5. 8. 2021

v

10:00

19. Hodnotící kritéria
19.1.
Zakladním kriteriem pro zadaní verejne zakazky je ekonomická
výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Ekonomicka vyhodnost nabídek
bude hodnocena na zaklade jedineho kriteria a to podle nejnižší
nabídkové ceny bez DPH. Toto kriterium tak bude mít v hodnocení vahu
100%.
19.2.
Zadavatel príp. hodnotící komise stanoví poradí jednotlivych
nabídek tak, ze jako nejuspesnejsí bude stanovena nabídka s nejnizsí
nabídkovou cenou bez DPH.

Deregio tender, s.r.o.
Vinicní 2270/160, Z7 idenice 20
ÍČ7 : 02122855 DÍČ7 : ČZ02122855

Tel.: +420 542 211 083
e-mail: zakazky@deregio.cz
webova stranka: www.rpa.cz

19.3.
Zadavatel príp. hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek,
pokud by mela hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve
vyberovem rízení jediny ucastník, muB ze byt zadavatelem vybran bez
provedení hodnocení.
20. Výběr nejvhodnější nabídky
20.1.
Zadavatel provede po otevrení obalek s nabídkami hodnocení
nabídek a nasledne posoudí nejvhodnejsí nabídku. Posouzení nabídek
spocíva v posouzení, zda jsou nabídky zpracovany v souladu se zadavacími
podmínkami. Jestlize je nabídka shledana jako nejasna nebo neuplna, muB ze
byt dodavatel vyzvan k jejímu doplnení nebo objasnení. Doplnením nebo
objasnením nabídek nesmí byt zmenena nabídkova cena a/nebo udaje a
informace, ktere jsou predmetem hodnocení. V prípade, ze dodavatel
nabídku v dodatecne lhuB te nedoplní nebo neobjasní, prípadne mu nebude
prominuto pozdní doplnení nebo objasnení, musí byt tato nabídka
vyrazena. Pokud nabídka splní vsechny zadavací podmínky, zadavatel
rozhodne o vyberu predmetne nabídky. Pokud nabídka nebude vybrana,
nebo nedojde k podepsaní smlouvy z duB voduB na strane dodavatele, bude se
cely proces, krome otevíraní obalek, opakovat znova bez predmetne
nabídky az do doby kdy dojde k podepsaní smlouvy s aktualne vybranym
dodavatelem, nebo nezbude zadny dodavatel.
20.2.
Pri posouzení nabídek dodavateluB z hlediska splnení zadavacích
podmínek bude posouzena tez mimoradne nízka nabídkova cena.
Mimoradne nízka nabídkova cena znamena, ze nabídka dodavatele z
jakehokoliv duB vodu obsahuje riziko nerealizovatelnosti díla z financních
duB voduB . Nabídka dodavatele muB ze byt takto posouzena v prípade, ze
celkova nabídkova cena nebo nabídkova cena polozek zahrnujících více nez
20% díla bude odborne posouzena jako neprimerene nízka k aktualní
cenove hladine na trhu. Nabídka dodavatele muB ze byt takto posouzena take
v prípade, ze polozka nebo polozky, ktere jsou pro realizovatelnost díla
extremne duB lezite budou odborne posouzeny jako neprimerene nízke k
aktualní cenove hladine na trhu i v prípade, ze v souhrnu nebudou
dosahovat ani 10% díla. Áktualní cenovou hladinu na trhu ve vztahu k
predmetu zakazky stanoví a posoudí osoba odborne zpuB sobila.
20.3.

O posouzení a hodnocení nabídek porídí komise písemnou zpravu.

20.4.

Zadavatel nevyuzije jednaní o nabídkach.

20.5.
Zadavatel rozhodne o vyberu nejvhodnejsí nabídky toho
dodavatele, jehoz nabídka byla podle hodnotících kriterií vyhodnocena jako
nejvhodnejsí a byla zpracovana v souladu se zadavacími podmínkami.
21. Podání nabídky
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21.1.
Kazdy dodavatel muB ze podat pouze jednu nabídku. Dodavatel,
ktery podal nabídku ve vyberovem rízení, nesmí byt soucasne osobou,
jejímz prostrednictvím jiny dodavatel v tomtez vyberovem rízení prokazuje
kvalifikaci.
21.2.
Zadavatel vyloucí ucastníka vyberoveho rízení, ktery podal více
nabídek samostatne nebo spolecne s jinymi dodavateli, nebo podal nabídku
a soucasne je osobou, jejímz prostrednictvím jiny ucastník vyberoveho
rízení v tomtez vyberovem rízení prokazuje kvalifikaci.
21.3.
Pokud nebyla nabídka zadavateli dorucena ve lhuB te nebo
zpuB sobem stanovenym v zadavací dokumentaci, nepovazuje se za podanou
a v pruB behu vyberoveho rízení se k ní neprihlízí.
22. Společná nabídka
22.1.
V prípade spolecne ucasti dodavateluB prokazuje zakladní
zpuB sobilost a profesní zpuB sobilost podle cl. 11 odst. 1 písm. a) kazdy
dodavatel samostatne.
22.2.
Dodavatele podavající spolecnou nabídku jsou povinni predlozit
zadavateli soucasne s doklady prokazujícími splnení kvalifikacních
predpokladuB smlouvu, ve ktere je obsazen zavazek, ze vsichni tito
dodavatele budou vuB ci zadavateli a tretím osobam z jakychkoliv pravních
vztahuB vzniklych v souvislosti s verejnou zakazkou, zavazani spolecne a
nerozdílne, a to po celou dobu plnení verejne zakazky i po dobu trvaní
jinych zavazkuB vyplyvajících z verejne zakazky. Smlouva bude podepsana
kazdym z dodavateluB , resp. osobou opravnenou jednat jmenem ci za
kazdeho z dodavateluB v souladu s cl. 23 zadavací dokumentace.
22.3.
S ohledem na skutecnost, ze dodavatele podavající spolecnou
nabídku jsou povazovani ze zakona za jednoho dodavatele a jsou zavazani a
opravneni spolecne a nerozdílne, je zadavatel opravnen zasílat veskerou
korespondenci vc. príslusnych rozhodnutí na adresu kterehokoliv z nich.
23. Podpis nabídky
23.1.
Tam, kde je v zadavacích podmínkach nebo v zakone uvedeno, ze
nabídku (tj. listinu tvorící obsah nabídky) podepisuje osoba opravnena
jednat jmenem ci za dodavatele, bude príslusna listina podepsana v
souladu se zpuB sobem jednaní za dodavatele zapsanym v obchodním
rejstríku, je-li v tomto rejstríku zapsan. Nesplní-li dodavatel tuto podmínku,
bude nabídka vyrazena a dodavatel bude z dalsí ucasti ve vyberovem rízení
vyloucen.
23.2.
Bude-li nabídku podepisovat nebo jine ukony ve vyberovem rízení
za dodavatele cinit zastupce na zaklade plne moci, musí byt vzdy dolozena
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plna moc podepsana osobou opravnenou jednat za dodavatele zpuB sobem
zapsanym v obchodním rejstríku, je-li v nem zapsan.
23.3.
Tam, kde je v zadavacích podmínkach nebo zakone uvedeno, ze
nabídku podepisuje osoba opravnena jednat jmenem ci za dodavatele, musí
byt spolecna nabídka podepsana kazdym z dodavateluB , tj. osobou
opravnenou jednat za kazdeho z techto dodavateluB podavajících spolecnou
nabídku, pokud není vyslovne stanoveno v zadavacích podmínkach jinak.
Podpis osoby jednající za kazdeho z dodavateluB musí byt v souladu se
zpuB sobem jednaní za príslusneho dodavatele zapsanym v obchodním
rejstríku, je-li v nem zapsan.
23.4.
Bude-li spolecnou nabídku podepisovat za nektereho z dodavateluB
podavajících tuto spolecnou nabídku zastupce, musí byt vzdy dolozena plna
moc, podepsane osobou opravnenou jednat za tohoto dodavatele, a to
zpuB sobem zapsanym v obchodním rejstríku, je-li v nem zapsan.
23.5. Jestlize za dodavatele bude podepisovat nabídku zamestnanec (clen) pravnicke osoby,
musí byt vzdy dolozeno poverení ad hoc, ktere mu udelí dle § 166 obcanskeho zakoníku
statutarní organ pravnicke osoby. Poverení musí byt podepsano v souladu se zpuB sobem jednaní
za príslusneho dodavatele zapsanym v obchodním rejstríku, je-li v nem zapsan.
23.6.
Jestlize za dodavatele bude podepisovat nabídku osoba poverena
dle § 430 obcanskeho zakoníku, musí byt v nabídce vzdy dolozeno poverení
ad hoc podepsane podnikatelem ci jeho statutarním organem, a to v
souladu se zpuB sobem jednaní za dodavatele zapsanym v obchodním
rejstríku, je-li v nem zapsan.
23.7.
Listina obsahující plnou moc nebo poverení pro vsechny ukony, k
nimz je dodavatel opravnen ci povinen ve vyberovem rízení, bude vzdy
pripojena ke Krycímu listu nabídky, v prípade ze zmocnenec bude
opravnen k nekteremu (nekterym) ukonuB m ve vyberovem rízení, bude
pripojena k listine obsahující príslusny ukon.
23.8.
Nebude-li nabídka podepsana v souladu s vyse uvedenymi
podmínkami, muB ze byt vyrazena a dodavatel bude z dalsí ucasti ve
vyberovem rízení vyloucen.
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KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
24. Vysvětlení zadávací dokumentace
24.1.
Dodavatel je opravnen po zadavateli pozadovat písemne
vysvetlení zadavacích podmínek. Písemnou zadost muB ze dodavatel dorucit
i elektronickymi prostredky na e-mailovou adresu zastupce zadavatele
zakazky@deregio.cz nebo v listinne podobe na kontaktní adresu zastupce
zadavatele. Z7 adost musí obsahovat nazev verejne zakazky, identifikacní
udaje zadavatele a identifikacní udaje dodavatele. Písemna zadost musí byt
zadavateli dorucena nejpozdeji do 4 pracovních dnuB pred uplynutím lhuB ty
pro podaní nabídek. Vysvetlení zadavacích podmínek muB ze zadavatel
poskytnout i bez predchozí zadosti.
24.2.
Zadavatel odesle vysvetlení zadavacích podmínek, prípadne
související dokumenty, nejpozdeji do 2 pracovních dnuB po dorucení zadosti
podle predchozího odstavce. Pokud zadavatel na zadost o vysvetlení, ktera
není dorucena vcas, vysvetlení poskytne, nemusí dodrzet lhuB tu uvedenou v
predchozí vete.
24.3.
Vysvetlení zadavacích podmínek, vcetne presneho znení
pozadavku odesle zadavatel soucasne vsem ucastníkuB m, ktere vyzval v
ramci uzavrene vyzvy.
24.4.
Zadavací podmínky obsazene v zadavací dokumentaci muB ze
zadavatel zmenit nebo doplnit pred uplynutím lhuB ty nabídek. Zmena nebo
doplnení zadavací dokumentace podmínek musí byt uverejnena nebo
oznamena dodavateluB m stejnym zpuB sobem jako zadavací podmínka, ktera
byla zmenena nebo doplnena. Pokud to povaha doplnení nebo zmeny
zadavací dokumentace vyzaduje, zadavatel soucasne primerene prodlouzí
lhuB tu pro podaní nabídek. V prípade takove zmeny nebo doplnení zadavací
dokumentace, ktera muB ze rozsírit okruh moznych ucastníkuB vyberoveho
rízení, prodlouzí zadavatel lhuB tu tak, aby od odeslaní zmeny nebo doplnení
zadavací dokumentace cinila nejmene celou svou puB vodní delku.
25. Otevírání obálek
25.1.
Pokud nebyla nabídka zadavateli dorucena ve lhuB te nebo
zpuB sobem stanovenym v zadavací dokumentaci, nepovazuje se za podanou
a v pruB behu vyberoveho rízení se k ní neprihlízí.
25.2.
Zadavatel ani komise nesmí otevrít obalku pred uplynutím lhuB ty
pro podaní nabídek.
25.3.
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26. Komunikace ve výběrovém řízení
26.1.
Veskere ukony zadavatele vuB ci dodavateluB m nebo ukony
dodavateluB vuB ci zadavateli ve vyberovem rízení musí mít písemnou formu.
26.2.
Zadavatel je pri vykonu prav a povinností zastoupen spolecností
Deregio tender, s.r.o., Vinicní 2270/160, Z7 idenice 20, 615 00 Brno,
korespondencní adresa: Starobrnenska 20, 602 00 Brno. Tato pravnicka
osoba je zmocnena k prebíraní a odesílaní písemností a ke vsem ukonuB m
spojenych s vyberovym rízením s vyjimkou:
a) vyloucení ucastníka z vyberoveho rízení,
b) zrusení vyberoveho rízení,
c) rozhodnutí o vyberu dodavatele,
d) rozhodnutí o namitkach.
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SEZNAM PŘÍLOH
27. Přílohy zadávací dokumentace
27.1.

Seznam príloh zadavací dokumentace:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo
Příloha č. 2 Výkaz výměr
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních
předpokladů
Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele
Příloha č. 6 Projektová dokumentace

V Josefove Dole, dne 23. 7. 2021

……………………………………………..
Obec Josefův Důl
Íng. Jirí Slanar, Ph.D., starosta
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