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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015
„Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1 Zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
tel.:
e-mail:
web:
IČ:
DIČ:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:

veřejný zadavatel
Obec Voděrady
Voděrady 70, 517 34 Voděrady
Bc. Michal Hejna, starosta obce
494 384 524
urad@obec-voderady.cz
www.obec-voderady.cz
00275506
CZ00275506
afxbair
Zadavatel zastoupen pověřenou osobou

1.2 Kontaktní osoba zadavatele pověřená výkonem zadavatelské činnosti
Jméno:
Ing. Miroslav Mařáček
Adresa:
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
e-mail:
info@tradejm.cz
tel.:
737 225 586

2. Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – Krycí list.

3. Údaje o veřejné zakázce

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou
v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“
Projekt „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“ je spolufinancován SFDI z Programu
zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Jedná se o zakázku na stavební práce.

4. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výstavba chodníku
podél okraje silnice II/320 v prostoru mezi krajnicí silnice a oploceními pozemků nebo
stavbami. Začátek výstavby chodníku je navržen v místě napojení na stávající chodník u
RD č.p. 46 (st.p.p.č.48) a chodník končí napojením na stávající schodiště u objektu č.p.
20 (st.p.p.č.16/1). Chodník je navržen v celkové délce 234,0 m.
Podrobné informace o předmětu zakázky jsou v příloze č. 4 – Projektové dokumentaci a
výkazu výměr.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
-

zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v
datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
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zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné (3x tištěná forma, 1x
CD),
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci
zakázky,

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

5. Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr
požadovaných prací. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací,
je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování
nabídkové ceny závazný.

Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně
všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud
nabídka uchazeče nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace,
bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení
nabídky.
Uchazeč podá svou nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky, jak to vyžaduje
zadávací dokumentace. Nabídky nepokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky budou ze
zadávacího řízení vyřazeny.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 400.000,- Kč bez DPH.

7. Dodací lhůta a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:

04 / 2016

06 / 2016

Místem plnění veřejné zakázky je chodník podél silnice II/320 v obci Voděrady, se začátkem u
č.p. 46 a koncem u č.p. 20.

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

Uchazeči musí předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty:
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8.1 Základní kvalifikační předpoklady
Podmínky pro splnění základních kvalifikačních předpokladů:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Dodavatel ani členové statutárního orgánu dodavatele nebyli pravomocně
odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu;
dodavatel ani členové statutárního orgánu dodavatele nebyli pravomocně
odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu;
dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
dodavatel není v likvidaci;
dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
dodavatel nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele,;
dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uvedené základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč při
podání nabídky
předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou, oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Zadavatel je oprávněn požadovat po uchazeči, se kterým by měla být podepsána smlouva,
aby doložil před jejím podpisem prosté kopie dokladů pod bodem a) a b) – (výpis z
evidence rejstříků trestů) a bodem h) – (potvrzení příslušného orgánu či instituce). Bude-li
je zadavatel požadovat, je uchazeč povinen požadované dokumenty zadavateli předložit.
Uchazeči vedení v seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů mohou
doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Tyto
doklady nemusí být úředně ověřeny.
8.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením:
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a) výpisu z obchodního rejstříku (či z jiné evidence), pokud je v něm zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění.
Uvedené profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením prosté kopie
požadovaných dokladů. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90-ti dnů.
Uchazeči vedení v seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů mohou
doložit splnění požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů. Tyto doklady nemusí být úředně ověřeny.
8.3 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
předložením seznamu významných stavebních zakázek obdobného charakteru
realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech. Obdobnými stavebními pracemi má
zadavatel na mysli výstavbu (rekonstrukci) pozemní komunikace. V seznamu bude
uveden název a popis předmětu dodávky, cena bez DPH, doba plnění a název a kontakt
na objednatele.
Zadavatel je oprávněn požadovat po uchazeči, se kterým by měla být podepsána
smlouva, aby doložil před jejím podpisem prosté kopie osvědčení objednatelů o řádném
plnění minimálně třech obdobných stavebních prací ve finančním objemu min. 500.000,Kč bez DPH (vztaženo k jedné akci), které uchazeč realizoval v posledních pěti letech.
Bude-li je zadavatel požadovat, je uchazeč povinen požadované osvědčení zadavateli
předložit. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně a
kontaktní údaje o osobě, která osvědčení vystavila.
Uchazeči vedení v seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů mohou
doložit splnění požadovaných technických kvalifikačních předpokladů výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, pokud je splnění technických kvalifikačních předpokladů ve
výpisu či certifikátu zahrnuto. Tyto doklady nemusí být úředně ověřeny.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky







Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána osobou,
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku a nemůže současně podat
společnou nabídku s jiným uchazečem.
Nabídka bude odevzdána v tištěné podobě.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude předložena v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena
nápisem: NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“.
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

9.1 Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
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9.1.1 Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní.
Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: celková cena bez DPH, DPH a
celková cena s DPH. Nabídková cena musí obsahovat všechny části výkazu výměr,
veškeré náklady na provedení díla (včetně nákladů na vypracování dokumentace
skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii,
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, na případné
dopravní značení, na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné
a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky).
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, avšak přímo souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny.
9.1.2 Doklady prokazující kvalifikaci
Uchazeč do nabídky vloží požadované doklady na prokázání kvalifikace - viz článek 8
zadávací dokumentace.
V případě, že dodavatel bude mít formu sdružení více osob, musí výše uvedené
doklady předložit každá z nich (týká se základních a profesních kvalifikačních
předpokladů).
9.1.3 Oceněný výkaz výměr
Uchazeč v nabídce předloží jím oceněný výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 4
této zadávací dokumentace.
9.1.4 Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč vloží do nabídky jím podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č.3
této zadávací dokumentace. Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo vyplní své identifikační
údaje, oprávněné osoby a cenu. Uchazeč není oprávněn provádět v návrhu smlouvy o
dílo jakékoliv jiné, než výše uvedené, zásahy či změny. Návrh smlouvy o dílo je
závazný a uchazeč jej plně akceptuje ve všech ustanoveních bez výjimky.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem
jednání jménem uchazeče o VZ; zmocnění musí být v takovém případě součástí
návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy,
popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného
návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.

10. Dodatečné informace

O případné dodatečné informace mohou uchazeči požádat nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná a musí být doručena kontaktní
osobě zadavatele pověřené výkonem zadavatelské činnosti, uvedené v odstavci 1.2 této
zadávací dokumentace:
Ing. Miroslav Mařáček
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
info@tradejm.cz
737 225 586
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11. Prohlídka místa plnění

Zadavatel společnou prohlídku místa plnění neorganizuje, jelikož místo plnění je veřejně
přístupné všem uchazečům bez omezení.

12. Místo a doba pro podání nabídek

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v jedné řádně uzavřené obálce, označené
nápisem: NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“. Na obálce
musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídky mohou uchazeči podat osobně (v úředních hodinách) v podatelně v sídle zadavatele,
nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou na adresu sídla
zadavatele (podatelna), a to tak, aby byla nabídka doručena nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek.
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou,
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro
podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.12.2015 v 16:30 hodin.

13. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne
zadavatele.

17.12.2015 od 17:00 hodin, v sídle

14. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

15. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č.3
této zadávací dokumentace. Zadavatelem vypracovaný návrh smlouvy je pro uchazeče
závazný.

16. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů, počínaje dnem
následujícím po dni skončení soutěžní lhůty. Uchazečům, jejichž nabídky se umístily v
hodnocení na 1. až 3. pořadí, se zadávací lhůta prodlužuje do doby uzavření smlouvy o dílo,
nejvíce však o 60 dnů.

17. Závěrečná ustanovení

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky
zadavatele. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo
vysvětlení jeho nabídky.
3) Nedostatečná informovanost, mylné pochopení zadávací dokumentace, chybně
vypracovaná nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo zvýšení ceny.
4) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o
veřejnou zakázku ucházet.
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5) Zadavatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu rozsahu díla
6) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy, a to
bez udání důvodu.
7) Realizace předmětné veřejné zakázky je podmíněna získáním podpory, tzn., pokud
nebude podepsána smlouva o poskytnutí podpory od SFDI vyhrazuje si zadavatel právo
zrušit zadávací řízení, případně odstoupit od smlouvy o dílo.
8) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9) Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Ve Voděradech dne: 27.11.2015

Bc. Michal Hejna
starosta obce Voděrady

Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Formulář čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Projektová dokumentace vč. Výkazu výměr

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Stránka 9

