Příloha č. 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka malé hodnoty, zadávaná mimo režim zákona (134/2016 Sb. Zákon o zadávání
veřejných zakázek).

„Opravy místních komunikací Dráchov, část 2“

Zadavatel veřejné zakázky:

Obec Dráchov, Dráchov 38, 392 01 Soběslav

1
1.1

Informace o zadavateli
Základní údaje

název: Obec Dráchov
sídlo: Dráchov 38, 392 01 Soběslav
IČO: 00252221
1.2

Statutární orgán zadavatele

Statutárním orgánem je starosta obce, Petr Tesař
1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je starosta obce, Petr
Tesař, tel. +420 724 181 930, nebo mailem na obec@drachov.cz .

2

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova konstrukčních vrstev stávající místní komunikace v obci Dráchov.
Řešená místní komunikace je umístěna v centrální části obce a slouží jako přístupová komunikace k
objektům pro individuálního bydlení. Stav stávajícího povrchu místní komunikace je po výstavbě
kanalizace ve velmi špatném stavu a z tohoto důvodu je plánována její kompletní obnova. Opravovaná
komunikace tvoří osu v délce 168,90m s šířkou v koruně vozovky 3,00m. Komunikace bude provedena v
trase bez silničních obrubníků. Okraj silnice bude ohraničen hutněnou zemní krajnicí z nenamrzavé
zeminy v šířce 0,50m. V místě sjezdů budou osazeny silniční obrubníky 150/250mm výšky 2cm či
záchytné žlaby. Rozsah realizace dle dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), autorizovaný inženýr Ing.
Martin Jáchym, červenec 2017 a položkového výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění proběhne po předchozí telefonické domluvě v termínu od 11.9.2017 do
15.9.2017 na místě realizace. Kontaktní osoba: Petr Tesař, starosta obce.
Očekávaná cena zakázky celkem
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1 600 000,- Kč bez DPH

Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba realizace je nejpozději do 10.12.2017, při uzavření smlouvy o dílo do 30.9.2017. V
případě nedodržení termínu dodání bude dodavateli účtována smluvní pokuta 215.000,- Kč + 0,5 % z
ceny díla za každý den prodlení.
3.2

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je katastrální území Dráchov, obec Dráchov.
4

Kvalifikace uchazečů

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c)

splnění technických kvalifikačních předpokladů

4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení.
4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení a
předložením těchto dokladů:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán
- oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky

4.1.3 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklad o provedení
alespoň 3 dodávek stavebních prací obdobného charakteru (silnice, komunikace) v minimální hodnotě
1,5 mil Kč bez DPH. Součástí dokladu bude kontakt na objednatele, na kterém je možno si ověřit kvalitu
plnění této referenční zakázky.
4.1.4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším než 3 měsíce.
4.2

Forma splnění kvalifikace

4.2.1. Splnění kvalifikačních předpokladů v celém rozsahu bude prokázáno předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
4.2.2. Dodavatel je oprávněn splnit kvalifikaci v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu a profesního kvalifikačního
předpokladu subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace ve smyslu výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
4.2.3. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně, případně prostřednictvím
subdodavatele. V takovém případě jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo úředně ověřenou
kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či
vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.
4.3. Důsledek nesplnění kvalifikace
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z dalšího zadávacího řízení.

5.

Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1. Základní požadavky zadavatele
Zadavatel veřejné zakázky ponechává na uchazeči, aby navrhnul cenu, která bude zpracována jako
smluvní a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním předmětu zadavateli.
Výše nabídkové ceny bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena do krycího listu, nabídkového rozpočtu a do návrhu smlouvy
v korunách českých ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč, cena včetně DPH.
6.

Platební a obchodní podmínky

Po ukončení výběrového řízení uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vítězný uchazeč předloží návrh smlouvy spolu s doklady k prokázání
kvalifikace v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy.
Minimální požadavky na obchodní podmínky:
Přesný rozsah a ocenění prací je dáno vyplněným nabídkovým rozpočtem (vyplněný výkaz výměr)
v rámci nabídky dodavatele, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo. Změny jsou možné pouze na
základě oběma stranami písemně odsouhlasených víceprací/méněprací.
Zahájení prací je možné až po předání staveniště. Předání staveniště proběhne při podpisu Smlouvy o
dílo, max do 30.9.2017.
Provedené práce budou fakturovány bez záloh. Konečná faktura za provedené práce bude zhotovitelem
vystavena na základě zápisu o předání a převzetí díla se splatností 30 dnů.
Záruční lhůta 60 měsíců na kompletní dodávku. Záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla, a
odstranění jeho případných nedostatků.
Dodavatel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky do 30 pracovních dní od písemného nahlášení
závady provedeného díla.
Dodavatel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 10ti dnů ode dne
předání díla.
Dodavatel zodpovídá za škody jím způsobené, nebo jeho subdodavateli. Tyto škody se dodavatel
zavazuje neprodleně odstranit na své náklady.
Dodavatel zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZP.
Uvedené minimální obchodní podmínky budou součástí předloženého návrhu smlouvy.
7.

Nabídka

7.1. Způsob zpracování nabídky

7.1.1. Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou,
označené „Opravy místních komunikací Dráchov, část 2 - NEOTVÍRAT!“, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
7.1.2. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být
zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou.
7.1.3. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek,
přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a
též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost k uzavření smlouvy.
7.1.4. Uchazeč předloží nabídku ve dvou (2) vyhotoveních. Všechny listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp.
jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
7.1.5. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v
nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
7.1.6. Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele.
7.1.7. Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči
(obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk,
jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ,
telefon, fax, e-mail), termín provádění a celková nabídková cena. Vzor krycího listu je uveden
v příloze k této zadávací dokumentaci.
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace.
3. Nabídkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr)
8.

Hodnocení

8.1. Způsob hodnocení nabídek
Jediným kritériem hodnocení je výše nabídkové ceny.
8.2. Přidělení veřejné zakázky
Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem neprodleně zasláno všem uchazečům, kteří
nebyli z výběrového řízení vyloučeni. S uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou se zahájí jednání
k prokázání kvalifikace a znění smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty
pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li
řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu
s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.
9.

Ostatní

9.1. Dodatečné informace
Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení nebo jeho organizaci ze strany dodavatelů musí být
zadavateli zaslány pouze v písemné formě (mailem, poštou) kontaktní osobě zadavatele uvedené
v těchto zadávacích podmínkách. Položené dotazy s odpovědí zadavatele budou poskytnuty všem
zájemcům.
9.2. Vysvětlení nabídky
Zadavatel (hodnotící komise zadavatele) má právo v případě nejasností požádat během hodnocení
nabídek o vysvětlení nabídky. Pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení
žádosti o vysvětlení nabídky, bude nabídka z hodnocení vyřazena a uchazeč bude vyloučen ze
zadávacího řízení, což mu bude bezodkladně písemně oznámeno. Žádost o vysvětlení, jako i samotné
vysvětlení musejí mít písemnou formu (mail, fax, poštovní zásilka).
9.3. Finanční kontrola
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tato skutečnost bude uvedena
v návrhu smlouvy o dílo.
9.4. Audit a kontrola
Dodavatel umožní subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim
poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny
své subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby. Tato skutečnost bude uvedena v návrhu
smlouvy o dílo.
9.5. Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele
a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na části.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení. Případné
změny musí neprodleně oznámit všem uchazečům.
c) Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy, které mu budou zaslány. Pro podávání dotazů a jejich
odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci elektronickou poštou.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
e) Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou
vráceny.

f)
g)

Zadavatel neposkytne nikomu úplnou ani částečnou náhradu nákladů spojených se
zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nebude vracet nabídku podanou v termínu pro podání nabídek.

9.6. Způsoby ukončení zadávacího řízení:
Zadávací řízení může být ukončeno
 uzavřením smlouvy s vítězem;
 uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy
s vítězem
 bez vyhlášení vítěze, jestliže vyhlašovatel odmítne všechny předložené nabídky
 zrušením zadávacího řízení

Petr Tesař
starosta obce

