ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zakázku malého rozsahu na

„OBNOVA MK DUNAJOVICE NA p.č. 2601/1 a 2601/2“

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a
zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Dunajovice

Textová část

Název zakázky:
„OBNOVA MK DUNAJOVICE NA p.č. 2601/1 a 2601/2“

Zadavatel: Obec Dunajovice

Zadávací řízení- Obec Dunajovice

Zadávací dokumentace

1.Základní informační údaje
1.1 Předmět a typ zadávacího řízení
Obnova konstrukce a povrchu místní komunikace na pozemcích parc. č. 2601/1
Předmět zadávacího
a 2601/2 v k.ú. Dunajovice.
řízení:
Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
Typ zadávacího
veřejných zakázek v platném znění a v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných
řízení:
zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice.
1.2 Zakázka
Název zakázky:

OBNOVA MK DUNAJOVICE NA p.č. 2601/1 a 2601/2

Poznámka:
1.3 Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Jehož jménem jedná:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Obec
00512974
CZ00512974
František Uhlíř, starosta obce

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:
Základní vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel hodlá zadat zakázku na:
Obnova konstrukce a povrchu místní komunikace č. „c4“ na pozemcích parc. č. 2601/1 a 2601/2 v k.
ú. a obci Dunajovice. Součástí opravy komunikace bude pročištění silničních příkopů po jižní straně
komunikace, oprava – ponechání propustku pod MK vedoucího z odvodňovacího příkopu vedoucího okolo
sousedního pozemku parc. č. 1690/7 do silničního příkopu na jižní straně MK, vedoucího okolo sousedního
pozemku 13/1 v k.ú. Dunajovice. Veškeré pozemky pro stavbu jsou ve vlastnictví Obce Dunajovice.
Technická specifikace:
Základní technické podmínky
Popis zakázky:
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- Odfrézování živičného povrchu pro napojení MK na silnici III/15512 jak na západním konci MK,
tak na severovýchodním konci MK
- Odstranění značně poškozené povrchové vrstvy konstrukce vozovky o síle cca 10 cm (zbytky
asfaltové vozovky včetně štěrkodrti z rýh po budování splaškové kanalizace a vodovodního řadu).
Tato vrstva bude uložena na skládce obce do 3 km, v budoucnu bude použita pro výspravu účelových
komunikací v obci.
- Odstranění neúnosné konstrukce vozovky (jílové vrstvy) o síle cca 30 cm, až do hloubky 40 cm pod
současný povrch vozovky. Tato vrstva bude uložena na skládce
- Ze silničního příkopu, v prostoru od hranice pozemků parc.č. 2601/2 a 1690/7, vede jihovýchodním
směrem odvodňovací potrubí DN 300 až do silničního příkopu do prostoru hranice pozemků parc.č.
2601/2 a 13/1. Toto potrubí bude použito, nově uloženo do spádu jihovýchodním směrem.
- V pozemku místní komunikace je uložen
o řad splaškové kanalizace, ve zlomových bodech řadu jsou vloženy betonové šachty,
o vodovodní řad, ze kterého jsou vybudovány přípojky do jednotlivých rodinných domů, řad a
přípojky jsou osazeny uličními uzávěry (viz existence sítí).
o Povrch obnovené vozovky (obrusná vrstva) bude v úrovni stávajících šachet a uličních
uzávěrů, v ostatních úsecích nesmí být vyšší, než 3 cm nad nivelitou stávající vozovky
- Dojde k pročištění stávajícího příkopu na jižní straně komunikace od hranice pozemků parc.č 7/3,
9/1 a 2601/2 až k hranici pozemků parc.č. 2601/2, 21/5 a 23.
- Povrch obnovené komunikace bude v celé délce a šířce komunikace v řezu (profilu) vysvahován
ve sklonu 2,5% jižním směrem, z důvodu stékání povrchové vody od zemědělských usedlostí
umístěných na severní straně vozovky do silničního příkopu na jižní straně vozovky. Asfaltobetonová
vozovka bude lemována zpevněnou krajnicí ze štěrkodrti, ve sklonu 8% od vozovky.
-

Průměrná šíře obnovené asfaltobetonové vozovky bude 5 m, vzhledem k šířce pozemku parc.č.
2601/2 u západní hranice (ve styku s pozemky parc.č. 2601/5, 1 a st.15, je pozemek komunikace
v nejužší šíři 3,92 m až 3,52 m) je nutné bezpodmínečně dodržet šíři pozemku komunikace. U
východní hranice pozemku parc.č. 2601/2 je, dle PD i skutečnosti, šíře asfaltového povrchu
komunikace 8 m, ve styku pozemku komunikace s pozemky parc.č. 23 a 21/5 je vozovka zúžena, je
nutné dodržet projekt a hranice pozemků.

-

Složení konstrukce vrstvy pod vozovkou:
Snížená zemní pláň
150 mm podklad drcené kamenivo frakce 0-63 mm,
150 mm podklad kamenivo frakce 0-32 mm
70 mm Asfaltobeton ACP 16
40 mm Asfaltobeton ACO 11 -konečný povrch vozovky

Další technické podmínky
-

Zhotovitel si zajistí u správců sítí jejich vytýčení (O2, E-on, Obec Dunajovice)

-

Dodavatel bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),

3

Zadávací řízení- Obec Dunajovice

-

-

-

Zadávací dokumentace

zadavatel si vymiňuje určení skládkování výkopové zeminy (zbytky asfaltové vozovky včetně štěrkodrti
z rýh po budování splaškové kanalizace a vodovodního řadu), max. do 3 km, včetně urovnání uložené
zeminy
dodavatel má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným způsobem,
přičemž je povinen umožnit obyvatelům rodinných domů č.p. 88, 89, 94, 101, 42, 34 pěší přístup do
domů po dobu stavby a umožnit pěší přístup na staveniště rodinných domů na pozemcích parc.č. 19/1,
21/3 a 9/2
dodavatel uvede okolní pozemky do původního stavu před předáním hotového díla zadavateli.
3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle následujícího
kritéria:
-

Nejnižší nabídková cena - odpovídající náročnosti prací
Nejnižší procento subdodavatelů
Maximální přípustná cena je 2.000.000,- Kč bez DPH

(80%)
(20%)

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria:
- ekonomické výhodnosti nabídky
- výše procenta zainteresovaných subdodavatelů
Pro zadání zakázky platí, že bude zadána dodavateli, který předloží nejnižší nabídkovou cenu včetně
DPH. Zadavatel je sice plátce DPH, ale v tomto případě si nemůže uplatnit odpočet DPH. Cena musí
zahrnovat veškeré reálné náklady, které uchazeč vynaloží na opravu komunikace.
Dále platí, že bude upřednostněn dodavatel, který plnění zakázky provede s nejmenším počtem
subdodavatelů
Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne ve čtvrtek 8.6.2017 ve
večerních hodinách (nejdříve po 19:00 hodině) zastupitelstvem obce.
4. Požadavky na kvalifikaci a předpoklady uchazeče:
I. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen v posledních 5 letech pro trestní
čin:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
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c) tyto trestné činy proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z
nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské: zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné
moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
h) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
i) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
j) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
k) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tyto podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a subdodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, nebo české právnické osoby
musí výše stanovené podmínky splňovat i tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel:
- k písmenu a) až g) výpisem z Rejstříku trestů
- k písmenu h) až k) písemným čestným prohlášením (viz příloha)
II. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pro „provádění staveb“, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů, nebo
b) doklad, oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují (tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku pro
„provádění staveb“).
c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje (doklad dokládající odbornou způsobilost pro dopravní stavby – způsobilost
dodavatele, nebo osoby pověřené vedením stavby, nebo odpovědného zástupce dodavatele)
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii.
III. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam alespoň 3 stavebních prací v oboru dopravní stavby, poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
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nejvýznamnějších z těchto prací, včetně ceny zakázky – minimální hodnota stavby 2.500.000,- Kč bez
DPH
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům, v oboru dopravní stavby
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
Před podáním vlastní nabídky se dodavatel seznámí s Projektovou dokumentací na stavbu „Obnova MK
Dunajovice na p. č. 2601/1 a 2601/2“. Projektová dokumentace a ostatní dokumenty jsou zveřejněny
v elektronické podobě na webových stránkách www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné zakázky,
nebo budou poskytnuty na CD nosiči.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Obsah nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále.
V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky
a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad
(viz. příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a) krycí list nabídky včetně identifikačních údajů uchazeče (viz. příloha č. 1 )
b) vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr – Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601/1 a
2601/2
c) čestné prohlášení a výpis z rejstříku trestů o splnění základní způsobilosti
d) dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti
e) dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace
f) prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz. příloha č. 2)
g) obchodní podmínky - dodavatel přiloží jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou
nabídkovou cenou v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
h) obchodní podmínky – dodavatel předloží seznam subdodavatelů a v seznamu uvede jejich podíl na zakázce
v procentech z celkové ceny
i) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů.
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Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to jest do čtvrtka
8. 6. 2017 do 17:00 hodin.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání žádosti lze žádosti
odevzdat do 11:00 hodin (mimo úřední hodiny OÚ Dunajovice Po 8:00 – 11:00 hod. a St 15:00 –
17:30 hod je nutné, při osobním podání nabídky, z důvodu možné nepřítomnosti starosty, se spojit na tel.:
602 491 551 a domluvit čas osobního předání nabídky). Jiné doručení není považováno za řádné podání
žádosti. Adresa zadavatele je: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele
a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
„OBNOVA MK DUNAJOVICE NA P.Č. 2601/1 A 2601/2“
Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové
číslo.
6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je projektová
dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou přílohou této zadávací
dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací.
Dodavatel stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
-

obnova místní komunikace
vedlejší a ostatní náklady

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele. Nabídková cena bude stanovena jako cena
„nejvýše přípustná“.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude
uvedena na krycím listu nabídky.
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Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
7. Platební podmínky:
Platba za dílo bude zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako zhotoviteli)
realizována takto:
• Dodavatel vystaví fakturu zpětně po řádném a bezchybném provedení zakázky. Blížící se dokončení
plnění zakázky oznámí dodavatel zadavateli na kontaktní email nebo telefon min. 5 dní předem tak,
aby zadavatel mohl stav prací případně posoudit.
• Daňový doklad bude vystaven dodavatelem nejdříve po provedení a řádném převzetí plnění zakázky
zadavatelem, bude vystaven včetně DPH. Zadavatel je sice plátce DPH, ale na těchto stavebních
pracích si nemůže uplatnit odpočet DPH
• Doba splatnosti bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
• Faktura bude uhrazena teprve po předání celého díla bez vad a nedodělků.
• Zadavatel neposkytuje zálohy.
8. Obchodní podmínky:
a) Dodací podmínky
Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 14. 8. 2017. Dokončení plnění zakázky požaduje
zadavatel nejpozději k 20. 10. 2017.
Lhůta pro plnění zakázky bude garantována ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.
b) Smluvní pokuty
- Zadavatel při nedodržení termínu dodání požaduje smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení.
- Při neodstranění zjištěných závad a nedodělků v termínu plnění požaduje zadavatel smluvní
pokutu ve výši 10 % z ceny díla.
- Při nedodržení procentního podílu subdodavatelů na zakázce bude požadována smluvní pokuta
ve výši 1% z ceny díla za každé procento navýšení subdodavatelů nad povolených 20 %
subdodavatelů
c) Záruční podmínky
Minimální délka záruční lhůty musí být 5 let a bude garantována ve smlouvě o dílo.
9. Ostatní:

8

Zadávací řízení- Obec Dunajovice

Zadávací dokumentace

1. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám do konce lhůty pro
podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i emailová) a doručena na
adresu zadavatele.
2. Realizace zakázky je vázána na rozpočet zadavatele a poskytnutou dotaci MMR z programu 11781 –
Podpora rozvoje regionů pro rok 2017
3. Subdodávky na práce spojené s opravou mohou být maximálně v rozsahu do 20 %. Dodavatel předloží
seznam subdodavatelů a v seznamu uvede jejich podíl na zakázce v procentech z celkové ceny.
10. Práva zadavatele:
•
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci
lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou dodavatelé sami.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V Dunajovicích, dne 23. 5. 2017
signed by František Uhlíř
František Uhlíř Digitally
Date: 2017.05.23 16:22:29 +02'00'

......……………………………………
František Uhlíř, starosta obce

Přílohy k zadávací dokumentaci:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace
Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601/1 a 2601/2
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON
Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Situační výkres – zájmové území (Polygon 1, plochy P1-1, P1-2, P1 – 3, P1-4, P1-5)
Vyjádření k sítím ve vlastnictví a správě Obce Dunajovice
Příloha sítě ve správě Obce Dunajovice v kopii katastrální mapy
Stavební povolení s nabytím právní moci
Příloha č. 4: Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601/1 a 2601/2
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Příloha č. 5: Návrh Smlouvy o dílo
Vše v elektronické podobě na www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné zakázky, nebo budou
poskytnuty na CD nosiči.
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