Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo
působnost zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)
Dovoluji si Vás požádat o předložení Vaší nabídky za účelem realizace zakázky malého
rozsahu s názvem:

„Dostavba vodovodu a kanalizace v obci Klínec – vodovodní řad A2
a stoka P“
Pokud nemáte o uvedenou akci zájem, považujte, prosím, tuto výzvu za bezpředmětnou.
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele: Obec Klínec
Sídlo: Klínec 138, 252 10
Identifikační číslo: 00640719
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Bc. Markéta Polívková, starostka Obce Klínec
Telefon: 257 730 306, 776 700 346
E-mail: urad@obecklinec.eu
2. VĚCNÉ A ČASOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.2

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavby vodovodního řadu A2 včetně 3
přípojek a kanalizační stoky P dle projektové dokumentace „Klínec-dostavba kanalizace
a vodovodu“ a stavebního povolení č. j. MUCE 76429/2019 OZP/V/La ze dne 29. 11.
2019. Zakázka se týká pouze části dokumentace - vodovodního řadu A2 a stoky P.

2.3

Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2020.
Předpokládaný termín ukončení: do 60 dnů od zahájení stavby.

2.4

Místo plnění veřejné zakázky:
Klínec, č. parc. 925/5, k. ú. Klínec.

2.5

Předpokládaná cena:
Celková předpokládaná cena: do 950 tis. Kč, bez DPH
Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky.
Zadavatel stanovuje, že i kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez DPH a
DPH a uchazeč by se např. teprve po podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že
nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Uchazeč je tedy povinen
příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH
nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.
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3. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
3.1

Kvalifikaci prokáže ten uchazeč, který
a)
b)
c)

d)

doloží výpis ze živnostenského rejstříku (jeho kopii) jež se bude vztahovat
k předmětu této veřejné zakázky, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
doloží výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii) ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky, je-li v něm uchazeč zapsán,
pro splnění technických kvalifikačních požadavků uchazeč předloží
podepsaný seznam alespoň pěti obdobných zakázek realizovaných
uchazečem v posledních pěti letech, ve kterém u každé položky bude uveden
objednatel, předmět zakázky, druh zadávacího řízení, cena uchazečem
realizovaných staveb, dodávek či prací, doba plnění a kontaktní osoba
objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního
spojení, u které lze tuto referenci ověřit.
doloží doklad o pojištění odpovědnosti na 5mil. Kč, pokud uchazeč takové
pojištění nemá, doloží čestné prohlášení, že nejpozději ke dni podpisu
smlouvy zadavatelem (příkazcem) pojištění uzavře.

Důsledek nesplnění kvalifikace:
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí
o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení. Prostřednictvím poddodavatelů může
dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ. V případě podání
společné účasti několika dodavatelů, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení §
82 ZZVZ.
4. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
4.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu
uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Obálka musí být označena
názvem

„NEOTEVÍRAT – Dostavba vodovodu a kanalizace v obci Klínec – vodovodní řad A2 a
stoka P“
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Nabídky se podávají (osobně nebo doporučeně) nejpozději do 2. 3. 2020 do 18:00
hodin na adresu zadavatele.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména - obchodní firma,
sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče/osoba oprávněná
zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem
a zadavatelem a cena (viz krycí list nabídky).
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat podepsaný návrh
příkazní smlouvy - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení (originále) a jednou v elektronické
podobě na datovém nosiči (CD, DVD, flash disk). Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Předložený výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů, které by
mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny stránky nabídky budou vzestupně očíslovány a počet listů bude uveden
na obálce s nabídkou.
Pokud nabídku podává více uchazečů společně (společná nabídka dle ust. § 51 odst.
6 ZZVZ), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče
při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení a plnění předmětu veřejné
zakázky.
Nabídka bude předložena v následující struktuře (doporučená struktura):
a)
Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy)
b)
Výpis ze živnostenského rejstříku (jeho kopii)

2

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74
ZZVZ (příloha č. 2 této výzvy)
Kvalifikačních požadavky – reference (příloha č. 3 této výzvy)
Doplněný a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 4 této výzvy)
Kalkulace nabídkové ceny - položkový rozpočet (příloha č. 5 této výzvy)
Čestné prohlášení o vázanosti nabídky 3 měsíce ode dne podání nabídky
(příloha č. 6 této výzvy)
Kopii dokladu o pojištění, popřípadě čestné prohlášení dle článku 3.1. d)
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Místo plnění je volně přístupné, organizovaná prohlídka se nebude konat.
6. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí dne 2. 3. 2020 v 18:00 hodin na
Obecním úřadě Klínec. Otevírání obálek je neveřejné.
7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1

7.2
7.3
7.4

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu předmětu plnění zakázky
v krycím listě. (příloha č. 1 této výzvy). Cena plnění uvedená v krycím listě se bude
shodovat s vyplněným položkovým rozpočtem.
Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně veškerých nákladů
spojených s plněním zakázky.
Nabídková cena plnění zakázky nesmí být nulová.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1
8.2

Platební podmínky budou uvedeny v návrhu příkazní smlouvy.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy, ale pouze platby dílčích plnění.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Jediným hodnotícím kritériem je nejvýhodnější nabídka z hlediska nabízené ceny.
Nabídky budou seřazeny sestupně, kdy na prvním místě bude uvedena nejvýhodnější
nabídka a na posledním místě nejméně výhodná nabídka.
10. VYLOUČENÍ UCHAZEČE O ZAKÁZKU
10.1 Z hodnocení budou vyloučeny nabídky:
a) předložené po stanovené lhůtě dle bodu 4.2 této výzvy
b) nesplňující požadavek dle bodu 4.5 této výzvy
c) nesplňující požadavky dle článků 3. a 7. této výzvy
10.2 Vyloučené nabídky se neposuzují a nevyhodnocují.
10.3 Zadavatel bezodkladně informuje písemnou formou uchazeče, který byl ze soutěže
vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku.
11. DALŠÍ POŽADAVKY
11.1 Uchazeč je oprávněn zadat část zakázky poddodavatelům.
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11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob
a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
11.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.4 Uchazeči jsou vázáni podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího
řízení, zároveň je uchazeč vázán svojí nabídkou po dobu 3 měsíců po ukončení
zadávacího řízení.
11.5 Uchazeči jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto
výběrového řízení, anebo plnění zakázky.
11.6 Podané nabídky se nevracejí. Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů, které jim
v souvislosti s podáním nabídky vznikly.
11.7 Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek. O změně budou
vyrozuměni všichni uchazeči, kterým byla výzva poskytnuta, nebo kteří o poskytnutí
této výzvy požádali a zároveň zveřejní stejným způsobem, jako toto vyhlášení.
Zadavatel stanoví všem v předchozí větě uvedeným uchazečům přiměřenou lhůtu tak,
aby mohli na změnu zadávací dokumentace adekvátně reagovat, zejména přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
11.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět plnění (rozsah požadovaných prací),
popřípadě uzavřít smlouvu pouze na dílčí plnění.
11.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku podepsání příkazní
smlouvy zrušit, a to i bez udání důvodu.
11.10 Uchazeč, který podal v rámci tohoto výběrového řízení nabídku, nesmí být současně
poddodavatelem jiného uchazeče, který rovněž podal nabídku v tomto řízení. Pokud
uchazeč podá více nabídek společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem jiného uchazeče v tomto výběrovém řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými
uchazeči vyřadí.

12. SEZNAM PŘÍLOH
12.1 Tato zadávací dokumentace má celkem 8 příloh. Přílohami jsou:
a) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
b) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace dle ust. § 74 ZZVZ
c) Příloha č. 3 - Kvalifikačních požadavky – reference
d) Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy
e) Příloha č. 5 - Slepý položkový rozpočet
f) Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídky 3 měsíce ode dne podání
nabídky
g) Příloha č. 7 - Projektová dokumentace
h) Příloha č. 8 – Stavební povolení

V Klínci dne: 14. 2. 2020

podepsal
Markéta Digitálně
Markéta Polívková
2020.02.14
Polívková Datum:
11:12:50 +01'00'

Bc. Markéta Polívková, v.r.
starostka obce
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