Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
Vyzývám Vás tímto k předložení nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Těšíme se na Vaše nabídky.
Zadavatel
Název
Sídlo
IČ/DIČ
Statutární zástupce
Pověřená osoba
Tel.
E-mail

Obec Libočany
Libočany 103, 439 75
47786663
Ivan Teuber, starosta
Ing. Vladimír Wagner, Forad Consult, s.r.o., IČO 28578694
+420 776 561 383
jednatel@foradconsult.cz
Veřejná zakázka
Název
Oprava ulice 23c v Libočanech
Druh
Stavební práce
Datum vyhlášení
2. 5. 2022
Druh výběrového řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“).
Předmět plnění zakázky
Předmětem je oprava a změna dopravního řešení v místě. Součástí stavebních prací je pak oprava
stávající asfaltové komunikace, zrušení a výstavba nové pěší komunikace ze zámkové dlažby,
výstavba parkovacích stání ze zatravňovací dlažby, obratiště, vjezdy a vybudování nového VO v ulici
s označením 23c v Libočanech.
Celkový rozsah prací je v podrobnostech řešen projektovou dokumentací vyhotovenou PK dopravní
s.r.o., zodpovědný projektant Petr Koubík – autorizovaný
technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava – ČKAIT 0402047.
Odkaz pro získání projektové dokumentace na realizaci akce je přílohou č. 4 této výzvy.
Akce je realizovaná v rámci projektu s názvem „Obnova MK 23c Libočany“ z programu 117D8210A Podpora rozvoje regionů 2022 vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
Zadavatel si tímto vyhrazuje, že může zrušit výběrové řízení v případě neobdržení dotace na tento
projekt z výše uvedeného programu podpory.
Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost:
– Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti. (příloha č. 2 Výzvy)
Profesní způsobilost:
- Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku a
příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu zakázky, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Požadované oprávnění:
= Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-

Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace v oboru Dopravní stavby ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
= 1 x autorizovaný inženýr nebo technik (nekolejová doprava)
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-

Dodavatel může také prokázat splnění podmínek profesní způsobilosti předložením
čestného prohlášení skutečnosti, že splňuje požadavky profesní způsobilosti pro realizaci
předmětné veřejné zakázky stanovené zadávacími podmínkami.

Technická kvalifikace:
Uchazeč předloží seznam referenčních zakázek:
- 3 zakázky na stavební práce týkající se výstavby či rekonstrukce komunikací,
v minimální hodnotě 2.500 000,- Kč bez DPH,
Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
objednatelů, z nichž bude patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu
(identifikace objednatele, název akce, finanční objem, kontaktní osoba pro ověření reference).
Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za
dodavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dní. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů lze předkládat v prosté kopii,
v českém jazyce.
Uchazeči, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, budou z výběrového řízení vyloučeni.
Zadavatel vyhrazuje podmínku (v analogii se zněním § 105 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb.), že poddodavatelsky nebude zajištěna část stavby z oboru dopravní
stavby – rozsah specializace doprava nekolejová (úprava komunikace a samotná strojní pokládka
hutněných asfaltových vrstev). Strojní pokládky hutněných asfaltových směsí tak budou
prováděny přímo dodavatelem, popř. jedním z dodavatelů, kteří podají společnou nabídku. V
případě porušení této podmínky bude uchazeč z výběrového řízení neprodleně vyloučen.
Plnění veřejné zakázky
Doba
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno v červenci 2022 po písemné
výzvě zadavatele. Předpokládaný termín podpisu smlouvy je v květnu
2022.
Plnění zakázky bude ukončeno nejpozději do 90 kalendářních dnů od
zahájení realizace VZ (záhajení stavebních prací).
Místo
Místem plnění je sídlo zadavatele.
Požadavky na zpracování nabídky
Jazyk
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Varianty nabídky
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
Obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat alespoň:
1. Krycí list nabídky a nabídková cena (Příloha č. 1).
2. Prokázání základní způsobilosti (Příloha č. 2 Čestné prohlášení
pro prokázání základní způsobilosti).
3. Prokázání profesní způsobilosti.
4. Podepsaný návrh Smlouvy o dílo.
Formální požadavky
Nabídka bude předložena v písemné listinné podobě, v jednom
výtisku. Bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. Všechny listy budou pevně spojeny do jednoho svazku tak,
aby byla znemožněna manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nebude
obsahovat opravy a přepisy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Kompletní nabídka dále bude předložena v elektronické podobě (pdf)
na nosiči CD nebo USB Flashdisk.
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Uchazeč odevzdá nabídku v uzavřené obálce nebo jiném vhodném
obalu. Zadavatel doporučuje opatřit obálku přelepkami s razítkem či
podpisy. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a dále výrazný
nápis: „Neotevírat! VZ – Oprava ulice 23c v Libočanech“
Jednání o nabídkách
Zadavatel nebude s uchazeči o nabídkách jednat.
Hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium
Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria:
• Nabídková cena vč. DPH (100 % váha kritéria).
Způsob hodnocení
Při hodnocení dle jediného hodnotícího kritéria „Nabídková cena vč.
DPH“ bude nejlépe hodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou vč. DPH.
Dle tohoto kritéria bude sestaveno pořadí nabídek, které určí
nejvýhodnější nabídku, 2. nejvýhodnější nabídku atd.
Zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu (viz. Příloha č. 1), a to v členění na cenu bez
DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu vč. DPH. Cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná za celý předmět díla. Změna ceny je možná jen
v souvislosti se změnou daňových předpisů.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých
korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, vhodně uvede v nabídce (např. v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
Podání nabídek
Místo pro podání nabídek Sídlo zadavatele – Libočany 103, 439 75
Lhůta pro podání nabídek Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 16. 5. 2022 v 10:00.
Umožněn je korespondenční i osobní příjem nabídek. Osobní příjem
bude probíhat dle úředních hodin zadavatele – viz. odkaz –
https://www.libocany.cz/kontakt/
Při korespondenčním doručení musí být zásilka předána zadavateli
v uvedeném termínu (nestačí včasné podání na poště atd.). Za včasné
předání je zodpovědný uchazeč.
Otevírání obálek
Místo a datum otevírání
Sídlo zadavatele – Libočany 103, 439 75
obálek
16. 5. 2022 v 10:00
Otevírání obálek je neveřejné.
Poskytování dodatečných informací
Zadavatel může zadávací dokumentaci, resp. zadávací podmínky, vysvětlit, a to nejméně 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace požádá
dodavatel, musí žádost o vysvětlení doručit alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, tj. 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení, popř. dodatečné informace i bez
předchozí žádosti.
Zadavatel bezodkladně seznámí všechny uchazeče se zněním původního dotazu a rovněž s odpovědí
na tento dotaz.
Přílohy výzvy
1. Krycí list a cenová nabídka
2. Čestné prohlášení – základní kvalifikace
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3. Návrh smlouvy o dílo
4. Odkaz na projektovou dokumentaci
5. Výkaz výměr
6. Čestné prohlášení - společensky odpovědné plnění
Samostatná zadávací dokumentace není zpracována. Veškeré zadávací podklady jsou obsaženy
v této výzvě a jejích přílohách.
Obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 3 – Návrh smlouvy o dílo.
V případě, že zadávací podklady neobsahují některé požadované ustanovení dle příslušné legislativy,
použije se obecné pravidlo uvedené v této legislativě.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného
zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních
práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné
zakázky byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci vybraného
dodavatele, dále aby zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné
zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých
poddodavatelů.
Svůj závazek ve smyslu výše uvedeného odstavce deklaruje účastník výběrového řízení v rámci své
nabídky čestným prohlášením, které tvoří přílohu č. 6 této výzvy.
Zásady environmentálně odpovědného zadávání zadavatel zohlednil již v rámci specifikace
požadovaného plnění, kdy zohlednil požadavky co možná nejnižší třídy energetické náročnosti plnění
(vč. neomezení možnosti dodavatele plnění části zakázky dodávkou zboží z recyklovaných materiálů).
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení před jeho ukončením zrušit, nejpozději však do
uzavření smlouvy o dílo.
Digitálně podepsal

V Libočanech dne 2. 5. 2022

Ing. Vladimír Ing. Vladimír Wagner
Datum: 2022.05.02
Wagner
11:17:57 +02'00'

...........................................
Ing. Vladimír Wagner, pověřená osoba
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