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

Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

V obci Břežany, dne 20.03. 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
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 Výzva k podání nabídky (dále jen „Výzva“) 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 Výzvě.

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel
IČ
Zastoupený
Právní forma
Tel.

Obec Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany

E-mail

jana.surovcova@obec-brezany.cz

ID datové schránky:

gnpbmqn

Osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností a
dále příkazníkem je:

Milana Štěpánková, tel. 776 874 794,
e-mail: stepankova@europroject.cz

Název
Druh zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky

00292583
Jana Surovcová, starostka obce
obec
+420 515 277 129

„Oprava MK – Břežany“
dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon"), veřejná zakázka malého rozsahu
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2.

Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

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.
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 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.).

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

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.
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Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

Místo plnění veřejné zakázky:
parcela číslo 3699/4, 8714, 8884, 8871 v k.ú. Břežany u Znojma.
4.

ZPŮSOB PLACENÍ

Způsob placení za provedené práce je podrobně uveden v přiloženém návrhu Smlouvy o dílo,
který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
5.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Poštou v listinné podobě se nabídka podává na adresu:
Obec Břežany
Břežany 103
671 65 Břežany
Osobně v listinné podobě se nabídka podává na adresu:
Obec Břežany
Břežany 103
671 65 Břežany
Nabídky lze podat nejpozději do 08.04. 2020 do 12.00 hod. na výše uvedené adrese.
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu zadavatele po předchozí
telefonické domluvě s paní starostkou Janou Surovcovou telefon: 604 960 495.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí
do zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči
6.

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK

Termín: 08.04. 2020 v 16.00 hod.
Místo konání: v kanceláři obecního úřadu Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání obálek:
Zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.
7.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou přesně specifikovány v zadávací
dokumentaci.
Splnění kvalifikace je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky.
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Výběrové řízení
„Oprava MK – Břežany“

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.
Zadavatel nebude s uchazeči o nabídkách jednat.
9.

PŘÍLOHY VÝZVY

Nedílnou součástí této výzvy je zadávací dokumentace, která obsahuje, mimo jiné, další
požadavky zadavatele na zpracování nabídky. Zadávací dokumentace a přílohy zadávací
dokumentace (Krycí (titulní) list; Kontaktní osoba, Projektová dokumentace, Návrh smlouvy
o dílo, Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, Slepý položkový rozpočet,
Referenční list.
10.

PODMÍNKY ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení lze zrušit bez uvedení důvodů.
Zadavatelem je:
Obec Břežany
Břežany 103
671 65 Břežany
Zastoupena: Janou Surovcovou, starostkou obce
Digitálně podepsal

Jana
Jana Surovcová
2020.03.25
Surovcová Datum:
10:54:05 +01'00'

……………………………….
Jana Surovcová, starostka obce
Přílohy výzvy:
1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení
2. Nosič CD s přílohami k zadávací dokumentaci
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