Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha

Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

V obci Břežany, dne 20. 03. 2020

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Oprava MK – Břežany“
v rámci dotačního programu z MMR ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+,
podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210A - Podpora obnovy
místních komunikací

Tato zadávací dokumentace k podání nabídky je vypracována jako podklad
pro podání nabídek dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“).
Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona, veřejný zadavatel je
ale povinen dodržet ustanovení § 6, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii Zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou
však rozhodné pouze podmínky stanovené v této Zadávací dokumentaci.
1.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ

Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace v obci Břežany, která
zajišťuje přístup ke stávajícím nemovitostem a propojuje silnici III/3972 a silnici III/4142.
V rámci veřejné zakázky bude provedena oprava stávající poškozené místní komunikace s
asfaltobetonovým krytem. Šířka komunikace je 4,00 m. Bude provedena oprava vozovky
včetně konstrukčních vrstev. Prostor podél komunikace bude upraven a oset travou a následně
budou vysazeny dva ovocné stromy.
Oprava komunikace bude spolufinancována z dotačního titulu „Podpora obnovy místních
komunikací“ programu MMR ČR.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci zpracované
firmou Kučeřík PROJEKT s.r.o., Božice 441, 671 64 Božice (Příloha č. 3 zadávací
dokumentace), slepém položkovém rozpočtu (Příloha č. 6 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem 4 194 795,- - Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena jako nepřekročitelná. Nabídne-li uchazeč vyšší
nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího
řízení vyloučen.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.

Obchodní podmínky jsou zadavatelem specifikovány v přiloženém návrhu Smlouvy o dílo,
který je součástí této zadávací dokumentace (Příloha č. 4).
Podmínky, které zde zadavatel uvedl, jsou pro dodavatele závazné a neměnné. Dodavatel zde
doplní pouze identifikační údaje a výši ceny za dodávku díla.
Zadávací dokumentace obsahuje položkový rozpočet jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek
stavebního objektu. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí
a položkovým rozpočtem je prioritním dokumentem pro zpracování slepý položkový
rozpočet.
Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad položkového rozpočtu s projektovou
dokumentací a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Položkový rozpočet a projektová dokumentace jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu
a jsou dodány v elektronické podobě.
Předmětem veřejné zakázky je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
VARIANTNÍ NABÍDKY

3.

Variantní nabídky nejsou přípustné.
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.

Uchazeč ocení předmět plnění zakázky, dle přiloženého položkového rozpočtu (Příloha č. 6),
dle projektové dokumentace (Příloha č. 3).
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Nabídková cena bude členěna:





cena bez DPH
sazba DPH
výše DPH
cena včetně DPH

Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen – Nabídkovou cenou se pro účely
zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně
z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, daně,
pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek
apod.).
5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a
nedodělků se splatností 30 dnů. Faktura s uvedením názvu projektu („Oprava MK –
Břežany“), bude vystavena na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními
stranami. Součástí faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané
období.
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Podrobněji jsou platební podmínky specifikovány v návrhu smlouvy o dílo – Příloha č. 4.
6.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel v souladu s ustanovením zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů.
7.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a však
nejpozději do 30.6.2020
Požadovaný termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.10.2020
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako
limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto
termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.
Místo plnění veřejné zakázky:
parcela číslo 3699/4, 8714, 8884, 8871 v k.ú. Břežany u Znojma.
8.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií.
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
 nejnižší nabídková cena bez DPH
Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny.
Hodnocení bude probíhat tak, že hodnotící komise seřadí jednotlivé nabídky podle výše
nabídkových cen KČ bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší. Nejvýhodnější nabídka je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel nebude s uchazeči o nabídkách jednat.
9.

OBSAH A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat:
1/ vyplněný krycí (titulní) list, obsahující identifikaci dodavatele a výši nabídkové ceny (viz
Příloha č. 1 této zadávací dokumentace), a to:
-

v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu,
identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho
členů, případně jiné fyzické osoby, oprávněné jednat jménem této právnické osoby;

-

v případě fyzických osob jméno a příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo
datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena;

-

v případě právnických i fyzických osob údaj, zda je či není uchazeč plátce DPH, bankovní
spojení, číslo telefonu, případně e-mailovou adresu;

-

musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

Zadávací dokumentace

Stránka 3 z 6

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha

Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

2/ určení kontaktní osoby uchazeče – viz Příloha č. 2 (i v případě nabídky podané více
osobami společně) pro veškerou komunikaci se zadavatelem, včetně telefonického, popř. emailového spojení a adresu k doručování písemností, nacházející se v České republice;
3/ vyplněný položkový rozpočet – viz Příloha č. 6 této zadávací dokumentace
4/ návrh smlouvy o dílo s doplněnou výší nabídkové ceny přiloženého návrhu smlouvy (viz
Příloha č. 4 této zadávací dokumentace); uchazeč vyplní identifikační údaje a popřípadě další
prázdné kolonky
5/ doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 5 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti,
Výpis z obchodního rejstříku – pokud je v něm dodavatel zapsán,
Živnostenská oprávnění,
Příloha č. 7 – referenční list
Splnění technické způsobilosti – osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších stavebních prací
f) Ostatní doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
a)
b)
c)
d)
e)

10.
A.

DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE
Splnění základní způsobilosti

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti. Dodavatel prokazuje
splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor
v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu.
B.

Splnění profesní způsobilosti

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované
způsobilosti)

-

doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako
doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis ze živnostenského rejstříku,
nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tj.
živnostenské oprávnění pro předmět podnikání:
 „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Profesní kvalifikační způsobilost
požadovaných dokladů.
C.

prokáže

dodavatel

předložením

prostých

kopií

Splnění technické způsobilosti

Technickou způsobilost splňuje dodavatel, který:
předloží seznam obdobných stavebních prací provedených, viz příloha č. 9.
Referenční list, dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, včetně
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací.
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Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže předložením
kopie požadovaného dokladu Osvědčení o objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
řádně provedeny a dokončeny.
Z osvědčení i seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v
uvedeném období realizoval alespoň 3 (tři) zakázky, jejichž předmětem bylo
vybudování, oprava nebo obnova komunikace v hodnotě nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
za každou takovou zakázku.

Veškeré dokumenty a informace, které jsou obsažené v nabídce, budou doloženy ve dvou
výtiscích:
 první jako originály listin a bude nadepsán – ORIGINÁL
 druhý jako prostá kopie listin a bude nadepsán – PROSTÁ KOPIE
ORIGINÁL NABÍDKY BUDE OPATŘEN DATEM VYHOTOVENÍ, PODPISEM OSOBY
OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA UCHAZEČE + PŘÍP. RAZÍTKEM (nejlépe na krycím listu
nabídky a na poslední straně nabídky).

Nabídka bude podána písemně, v neprůhledné obálce, zapečetěné proti neoprávněné
manipulaci přelepením, označena bude: „Oprava MK – Břežany“ – NEOTEVÍRAT“,
v místě uzavření obálky (obalu) opatřena razítkem, případně podpisem oprávněného zástupce
uchazeče. Dále musí být na obálce uvedena adresa uchazeče.
11.

DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

a. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje dodavatelem považuje za důvěrné a bude je
využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení zadávacího řízení (nebo jeho části) kdykoliv bez
uvedení důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy o dílo), a to v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., v platném zněn
c. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit, vyloučit
nabídky nesplňující požadavky této zadávací dokumentace a to i v případě, že zjistí kdykoliv
v průběhu zadávacího řízení, že dodavatel uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje.
d. Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.
e. Za zpracování nabídky nepřísluší dodavateli úhrada.
f. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.
g. Tato specifikace podmínek zadání zakázky a zadávací dokumentace se navzájem doplňují,
oba tyto dokumenty jsou pro dodavatele, a posléze uchazeče, závazné.
h. Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet v předložené nabídce obsahovat
jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které
nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude položkový rozpočet
řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a
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nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka, žádná z položek
nesmí být oceněna nulou). Položkový rozpočet musí být kompletní, nesmí chybět žádná
strana ani list oproti poskytnutému podkladu.
ch. Upozornění v zadávací dokumentaci na možné obchodní názvy: jsou-li v Zadávací
dokumentaci nebo jejich přílohách uvedený konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Přílohy k zadávací dokumentaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krycí (titulní) list
Kontaktní osoba
Projektová dokumentace
Návrh Smlouvy o dílo
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Slepý položkový rozpočet
Referenční list

Zadavatelem je:
Obec Břežany
Břežany 103
671 65 Břežany
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