Zadávací řízení – Obec Dunajovice

Výzva k podání nabídky – Obnova MK Dunajovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:
OBNOVA MK DUNAJOVICE NA p.č. 2601/1 a 2601/2
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:

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

Informace o druhu a předmětu zakázky
Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce:
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.
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 17:00 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“
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Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno
pořadové číslo.
Hodnotící kritérium
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.
Kvalifikační požadavky zadavatele na dodavatele zakázky
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,
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,
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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.
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 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
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zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad /
Veřejné zakázky, nebo budou poskytnuty na CD nosiči.
Ostatní záležitosti:


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.
Těšíme se na Vaši nabídku.
V obci Dunajovice dne 23. 5. 2017

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

Příloha: Zadávací dokumentace

