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znoAvncíDoKUMENTAcE
,,Vybudováníkomunikacína stavebníchparceláchVěŽnice..
veřejná zakázka maléhorozsahu na služby
zadávaná mimo režimzákona č.13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zzvz,,|
IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Zadavatel:

obec Věžnice

lČ:

0026846í

SídIo:

Věžnice9, 582 52 VěŽnice

osoba oprávněnájednat
jménemzadavatele

David Drahoš, starosta obce VěŽnice

(dá|ejen,,zadavate|..)
Zadavate|výše uvedenézakázky, tímtovyzývá k podání nabídkya prokázání splnění kvalifikace dle
poŽadavkůstanovených v zadávacích podmínkách.
Ve VěŽnice dne 18. 02.2019

DavidDrahoš.starostaobce VěŽnice
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1 PREDMET ZAKAZKY
1 . 1 Vyh|ašovanázakázkajeveřejnou
zakázkouma|ého
rozsahu(dá|ejen ,,zakázka,')
vesmys|uustanovení
zzvz.
Tato
veřejnázakázka
ma|ého
rozsahu
není,
V
ustanovením
sou|adu
s
s27
$ 31zzvz,zadávána
pod|eZzvz, Tato výzva nenívýzvouve zjednodušeném
pod|imitním
řízeníčijinýmpostupempro
zadáváníveřejnézakázky. V případě,Že zadavate|vtomto zadávacim řizení pouŽijetermino|ogii
zzvz, případněijeho částv přímé
citaci,jednáse pouzeo názornýodkaza nejednáse o projevvů|e
zadavate|esměřujícíkzávaznémupostupud|eZZVZ. Pro toto zadávaciřizeni jsou rozhodnépouze
podmínky
podmínkách
stanovené
v těchtozadávacích
a jejichpří|ohách.
parce|áchv areá|ubýva|ého
1 . 2 Předmětemzakázkyje vybudování
komunikacena novýchstavebních
zemědě|ského
druŽstva.Stavba se bude rea|izovatna etapy dle finančních
moŽnostíinvestora.
je k dispozicina obecnímÚřadě,vŽdypo dom|uvěse zadavatelem.
Projektovádokumentace
1 . 3 Místoa termínplněnízakázky
Místemp|něnízakázkyje obec VěŽnice,VěŽnice9, 582 52 VěŽnice
T e r mí p
n | n ě níje
o d íí. 0 3 . 2 0 í9do 3 1.12.2019.
1 . 4 Předpok|ádaná
hodnotazakázky:
3 900 000'.Kčbez DPH

2 INFORMACEK ZADAVACIMURIZENI
2.1 Lhůtaa místopro podánínabídek
Lhůtapropodánínabídek
končí
dne04.03.20í9v í6:00hod.
Nabídkyje moŽnépodávatosobně, poštounebo jinou obdobnous|uŽbouna kontaktníadresu
zadavatele:obec VěŽnice,VěŽnice9, 582 52 VěŽnicea to V pondě|í
v době od 9:00do 12:00a od
pos|edního
propodání
14:00do 16:30hodin,a ve středuod 14:00do 17:30,s výjimkou
dneběhu|hůty
nabídky,
kterákončív16:00.
podobě.Zadavate|
podávánínabídeke|ektronickými
Nabídku|ze podatpouzev |istinné
nepřipouští
je
prostředkya nástroji.Rozhodující
prodoručení
nabídky vŽdypovaŽovánokamŽikpřevzetínabídky
propříjem
před|oŽené
po up|ynutí|hůty
na uvedené
kontaktníadrese
nabídek.
Nabídky
nebodoručené
pro podánínabídekjiŽ nebudouzařazenydo zadávacíhořízení.Za časpodánínabídkyodpovídá
zadávacíhořízení.Zadavate|neuznávázdrŽenízaviněnépoštou,kuýrnís|uŽboučijiným
účastník
přepravcemnabídky'Za časpodánínabídkyse přitompovaŽuječasuvedenýna dok|aduo předání
nabídky.
Všechnydoručené
a přijaténabídkybudouopatřenypořadovýmčís|em,
datema hodinou
přijetía
po skončení
budouzapsánydo seznamudoručených
nabídek.
Nabídky,
které
budoudoručeny
propodánínabídek,
Ihůty
nebudouotevírány.
2.2 otevíráníobá|ek
otevírání
obá|ekse uskutečnídne
08.03. 2019aje neveřejné.
2.3 PoŽadavkyzpracovánínabídky
Ú častníci
zadávacíhořizeníbudoustrukturovat
svounabíd
ku nás|edujícímzpůsobem
:
- Krycí|istnabídky
- Dok|adyk prokázání
sp|něnízpŮsobi|osti
a kva|ifikace
- Návrhsm|ouvy
- oceněnýs|epýpo|oŽkový
rozpočet
- Dalšídok|ady
podmínkách
nadrámecvymezenýv zadávacích
a dokumenty
d|epotřebúčastníka
Účastníci
zadávacíhořízeníbudou podávatnabídkyv uzavřenýchobá|káchoznačených
názvem
zakázky.,,Vybudováníkomunikacína stavebníchparceIáchVěžnice,.a nápisem:,,Neotevírat...
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zadávacíhořízeni.Nabídkabude před|oŽenav tištěné
Na obá|ce musíbýt uvedena adresa účastníka
podobě v jednom vyhotovení(originá|).Nabídka včetně veškerých dokumentůa pří|oh bude
zpracována v českémjazyce'
3

NABíDKoVÁ GENA

Nabídkovácena bude uvedena absolutníčástkouv korunách českýcha bude dá|e strukturovánav
tomtoc|enění:
- Ce|ková nabídkovácena v Kč bez DPH
- Výše DPH v Kč(sazba DPH 21o/o)
- Celková nabídkovácena v Kčs DPH
Nabídkovácena V tétosk|adběbude uvedenana krycím|istunabídkya v návrhuSm|ouvyo dílo.Nabídková
cena bude zpracovánav sou|aduse zadávacímipodmínkami.

3.1

3.2

rozpočtučivýkazu výměr,
Účastníkje povinenocenitvšechnypoloŽkyuvedenév s|epémpo|oŽkovém
kteréjsou ze stranyzadavatelevypracoványjako soupis stavebníchprací,dodávek a s|uŽeb.

3.3

stavebnípráce, dodávky nebo s|uŽby,kteý
Po|oŽkousoupisu pracíse rozumípopis kaŽdéjednot|ivé
podmínkypro stavebnínebo montážnípráce, jejichŽ provedeníje
stanovítechnickéa kva|itativní
nezbytné ke zhotovení předmětu zakázky v sou|adu s projektovouči.technickou dokumentací
citovanou v těchto zadávacich podmínkách.Po|oŽkysoupisu pracíjsou popsány v podrobnostech
jednoznačněvymezujících
obsah poŽadovanýchstavebníchprací,dodávek čis|uŽeba umoŽňujících
technicképodmínkyjsou definovanév předmětné
stejnéoceněnítohoto obsahu. Podk|adyurčující
projektové
dokumentaci.

3.4 Součástíceny dí|amusíbýtveškerépráce,dodávky a s|uŽby,místní,správnía jinépop|atky,pojištění,
garance, daně, cla, inf|ační
v|ivy a jakéko|ida|šívýdaje nezbytnépro řádné a bezvadnézhotovení
předmětu zakázky.

3 . 5 Zadavate|bude povaŽovatzaneoceněnoutakovoupo|oŽku,u kterénebude uvedenacena nebo bude

uvedeno 0,- Kč. Tato podmínkap|atípro veškerépo|oŽkyobsaŽenév soupisu stavebníchprací,
dodávek a s|uŽeb, pokud zadávací podmínky nestanovujíjinak. Účastníkje povinen dodrŽet
předepsanousk|adbusoupisu stavebníchprací,dodávek a s|uŽeb,neníoprávněn činitv uvedeném
soupisu změny, jednot|ivépoloŽkypřejmenovat,s|učovatnebo naopak rozdělovat'Pokud účastník
nebudetuto povinnostve svénabídcerespektovat,bude taková skutečnostpovaŽovánaza nesp|nění
zadávacíchpodmínek.Zadavate|bude rovněŽ povaŽovatza nesp|něni zadávacíchpodmínektakovou
nabídku,která bude obsahovatněkterouz poloŽeksoupisu, u kterébude změněno mnoŽstvínebo
výměra.V případě,Že bude v průběhuvýběrovéhořízeniupřesněn poŽadavekzadavatelena způsob
zpracovánínabídkovéceny nebo v rámci vysvětlenízadávacich podmínekupraven soupis prací,
ve svénabídcerespektovat.
dodávek a s|uŽeb,musítytozměny účastník

3 . 6 Účastníkodpovídáza Úp|nostspecifikacepracípři oceňováníce|éhopředmětu zakázky, a to pouze

vymezenípředmětu p|nění
v rozsahu převzatýchzadávacíchpodmíneka dokumentechobsahujících
prací,
dodávek a s|uŽeb a textovou nebo
zakázky. V případě rozporůmezi soupisem stavebních
výkresovou částí projektové dokumentace, prioritu pro ocenění předmětu zakázky má zce|a
jednoznačněsoupis stavebníchprací,dodávek a s|uŽeb.Pokud účastník
zjistírozpor či nejasnost
je povinen poŽádat ve
prací,
dodávek a s|uŽeb či specifikaci techno|ogií,
v soupisu stavebních
stanovených |hůtácho vysvět|enízadávacích podmínek.Vybraný Účastníknebude mít při rea|izaci
předmětuplněníprávo domáhat se zvýšeníceny z důvoduchyb nebo nedostatků
v jeho nabÍdkovém
rozpočtu.

3 . 7 Nesp|něnípoŽadavkůzadavate|evymezenýchv tomto č|ánkuzadávacích podmínekbude mít za
uchazečeze zadávacíhořízení.
nás|edek vyřazenínabídkya vy|oučení
3ro

3.8 Nabídkovácena bude stanovenajako cena ,,nejvýšepřípustná...Jednotkovéceny uvedené
jsou pak cenami pevnýmipo ce|oudobu rea|izacepředmětuzakázky.
v po|oŽkových
rozpočtech
překročit
pouzev případě,
p|nění
Nabídkovou
Že dojdev průběhu
zakázkyke změnám
cenuje moŽné
jsou
předpisů
případě
povinny
daňových
upravujících
výšiDPH,v tomto
smIuvní
strany
uzavřítpředem
písemný
odsouh|asený
dodatekke sm|ouvě.
4 PoŽADAVKY NA PRoKÁzÁt,tízpŮsoBtLosTt, KVAL!FtKAcE
4.1 Předpok|ademhodnocenínabídekv tomto zadávacimřizeníje sp|něnízpůsobi|osti
a kva|ifikace
jen
pro
podání
(nebo
zadávacího
řizení
také
ve
|hůtě
nabídek.
Způsobi|ost
účastníka
a
,,dodavate|e..)
kvalifikaci
ktenýprokáŽe:
sp|nídodavate|,
a) sp|nění
zák|adnizpůsobiIosti,
profesní
b) spInění
způsobiIosti,
kvaIifikace.
c) splněnítechnické
4.2 Zák|adnízpůsobilost
Zadavate|poŽadujeprokázáninás|edující
zák|adnizpůsobi|osti
Účastníka
zadávacíhořizení.Zák|adnl
ktený:
způsobiIost
sp|ňujedodavate|,
a) neby|v zemisvéhosíd|av pos|edních
5 |etechpředzahájením
zadávacího
řízenípravomocně
odsouzenprotrestnýčinuvedenýv pří|oze
č.3 zzvz neboobdobnýtrestnýčinpod|eprávního
řádu země sídladodavate|e;
kzah|azeným
odsouzením
se nepřih|íŽí;
b) nemá v Českérepub|icenebov zemi svéhosíd|av evidencidanízachycensp|atnýdaňový
nedoplatek;
c) nemá v Českérepub|icenebov zemi svéhosíd|asp|atnýnedop|atek
na pojistném
nebo na
penálena veřejné
pojištění;
zdravotní
nebo v zemi svéhosíd|asp|atnýnedoplatekna pojistném
nebo na
d) nemá v Českérepub|ice
pená|ena sociá|ní
zabezpeieníapříspěvku
na státnípolitikuzaměstnanosti;
o úpadku,vůčiněmuŽby|a nařizena
e) nenív |ikvidaci,protiněmuŽby|ovydáno rozhodnutí
jiného
pod|e
právního
předpisu
nucenáspráva
nebo v obdobnésituacipod|eprávníhořádu
zeměsíd|adodavate|e.
prokazujedodavate|před|oŽením
Splněnízák|adnízpůsobi|osti
čestnéhoprohlášení.Dodavate|
proh|ášeníz
pří|ohy
můŽevyuŽitvzorčestného
tétozadávacídokumentace.
4'3 ProfesnízpůsobiIost
profesní
poŽadujeprokázánísp|nění
nás|edující
způsobi|osti
Zadavate|
dodavatele.
Sp|něníprofesní
prokáŽe
před|oŽením
způsobi|osti
dodavate|
výpisu z obchodníhorejstříkunebo jinéobdobné
- prostákopiea nebovýpisu
evidence,pokudjinýprávnípředpiszápis do takovéevidencevyŽaduje
jako alternativa
pro účastníka,
kteý nenízapsán
z živnostenského
rejstříku prostákopie(p|atí
v obchodnímrejstříku)
4'4 Kritériatechnickékvalifikace
4.4.1 ZadavatelpoŽadujeprokázánisp|něníkritérií
technickékva|ifikace.
Sp|něníkritériatechnické
kvaIifikaceprokáŽe dodavate| předIoŽenímseznamu významných služeb poskytnutých
za posledních
zadávacího
řízení.
Významnous|uŽbouse rozumí
dodavate|em
5 |etpředzahájením
taková, jqímžpředmětemjsou s|uŽbystejnéhoči obdobného
charakterujako je předměttéto
zakázky'
patrné,
Že dodavate|
reaIizovaI
nás|edující
Z uvedeného
seznamumusíbýtdá|ejednoznačně
s|uŽby:
2zakázkyv minimální
hodnotě2 500000,--Kčbez DPHza kaŽdouz nicha 1 zakázku
Nejméně
v minimá|ní
hodnotě1 000000.-Kčbez DPH.

Způsob prokázáni sp|něníkritériatechnickékva|ifikace:Dodavate|před|oŽíseznam s|uŽeb
proh|ášení
podepsaného
provedených
dodavatelem
za pos|edních
5 |etve forměčestného
osobou
zahrnuj
ící:
zastupovat
dodavate|e,
oprávněnou
- název objednate|e,
včetněkontaktní
osoby (kontaktních
Údajů),
u které|ze ověřitposkytnuté
informace,
- název poskytnutých
sluŽeb
- podrobnýpopisposkytnutých
s|uŽeb,
- cenaposkytnutých
bez DPH,
s|uŽeb(ejífinančníobjem)
- dobaposkytnutých
s|uŽeb(měsíca rok).
musíbýt
V případě,Že by|ys|uŽbyprovedenyv rámci většího
ce|kučivícedodavate|i
spo|ečně,
Výšeuvedenéskutečnosti
V seznamuuvedeno,jaká částce|kového
objemuse týka|adodavate|e.
jednoznačně
patrné
před|oŽených
z dokumentů
v nabídce.
musíbýt
proh|ášeníz
pří|ohy
vzorčestného
tétozadávacídokumentace.
Dodavate|
můŽevyuŽít
4'5 obecnéinformacek prokazovánísplněníkvaliflkace
jinak,předk|ádádodavate|
podmínkách
dok|adyprokazující
kva|ifikaci
Není-|i
v zadávacích
stanoveno
proh|ášením.
případně
Výpisz obchodního
rejstříku,
dok|ad
v prosté
kopiia mohouje nahraditčestným
poŽadovaného
musíprokazovat
kritéria
způsobi|osti
nejpozději
v době
k oprávnění
k podnikání
sp|nění
přede
zahájení
zadávacího
řízení'
3 měsíce
dnem
5 oBcHoDNíR plnreBNí PoDMÍt.txv
prop|nění
zadavate|em
zakázkyjsouuvedenyv návrhuSm|ouvyo dílo
5.1 obchodnípodmínky
stanovené
jsou povinnipřipojit
(dá|ejen ,,náVrh
kteý je pří|ohou
tétoZadávací
dokumentace.
Účastníci
sm|ouvy..),
je
provedení
Návrh
sm|ouvy
závazný.
Zadavate|
nepřipouští
tentonávrh smlouvyke své nabídce.
jakýchko|izměn
návrhusm|ouvy
s výjimkou
výs|ovně
uvedených
úprav.
Účastník
dop|ní
v před|oŽeném
jsou
pro tento úče|v návrhu sm|ouvyoznačeny,případněd|e
pouze poŽadované
údaje,které
pokynů
škrtne
nehodící
se ustanovení.Návrh sm|ouvy musí být podepsaný
uvedených
jednatjménemúčastníka.
Pokud jedná jménemči za
oprávněnou/oprávněnými
osobou/osobami
jednat,
jiná
musíbýtsoučástí
návrhusm|ouvyp|námoc
účastníka osobaod|išná
od osobyoprávněné
V originá|e
neboprostékopii.
tutoosobuk jednání.
Tatop|námocmusíbýtpřed|oŽena
opravňující
Pokud sm|ouva
obsahunabídkyúčastníka.
5.2 Sm|ouvao dí|omusípo obsahovéstránceodpovídat
částemnabídkyúčastníka,
budetatoskutečnost
důvodempro vyřazení
nebudeodpovídat
ostatním
ze zadávacího
řízení"
nabídky
a vyloučení
účastníka
5.3 Zadavate|,resp. objednate|má právo odstoupitod smlouvyv případě,Že vybranýÚčastníkuved|
skutečnosti
a měly nebo moh|ymítv|ivna
v nabídceinformacenebo dok|ady,kteréneodpovídají
výs|edek
zadávacího
řizení.

6
6.1
6.2

HoDNocENiNneíoex

Nabídky účastníkŮ
budou hodnoceny pod|e jejich ekonomické výhodnosti přičemŽjediným
hodnotícímkritériemzakázky je nejnižšínabídková cena v Kč bez DPHza předmět plněnízakázky.
ceny v Kč bez DPH' Jako nejvhodnější
bude vybrána
Nabídkybudou seřazeny podle výšenabídkové
nabídkovou
cenou
nabÍdkas nejniŽší
5/6
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6 . 3 Účastník
zadávacíhořizeníuvedenabídkovou
cenu do Krycího|istunabídkya do návrhuSmlouvyo
jsou
případě
v
rozporůrozhodující
dí|o.Pro hodnocení
nabídky
údajeuvedenév návrhuSm|ouvyo
nabídce.
dí|ov podané
nabídkové
6 . 4 Výšinabídkové
cenyposoudízadavate|
téŽvevztahuk předmětuzakázky.Při posuzování
zadávacíhořízenízadavate|jako podpůrný
ceny (mimořádněnízkéceny)jednotlivých
účastníkŮ
pomocnýukazate|reá|nosticen Vezmev úvahurovněŽprůměrnou
hodnotunabídkových
cen všech
její
části.Dá|e můŽebýt povaŽovánaza
účastníků
a předpok|ádanouhodnotu zakázky nebo
cena,kterábudevzbuzovatoprávněné
mimořádněnízkoucenu takovánabídková
obavy,zda bude
cenu p|nitpředmětzakázkyřádně,včasa v poŽadované
kva|itě.
účastník
schopenza nabídnutou
předmětu
ve vztahuk
zakázky nebojejí
JestliŽenabídkaobsahujemimořádněnízkounabídkovou
jsou pro
písemné
zdůvodněnítěch
od dodavatele
částí
nabídky,
které
části,musísizadavate|vyŽádat
Zadavate|
můŽevy|oučit
výšinabídkové
cenypodstatné.
účastníka
zadávacíhořízeni,pokudnabídka
zadávacíhořízeniobsahujemimořádněnízkoucenu,kteráneby|aúčastníkem
zadávacího
účastníka
řízenízdůvodněna.

7 VYSVETLENIZADAVACI DOKUMENTACE
poŽadovat
zadávacího
řízenije oprávněnpo zadavate|i
vysvět|ení
zadávacídokumentace.
7.1 Účastník
jsou
povinni
zadávacího
řízení
zas|atpísemně,
Žádosto vysvět|eni
zadávacídokumentace účastníci
a
zadávacíhořizeni uvedenév tétozadávacídokumentace.
Vysvět|ení
to kontaktní
osobě pro úče|y
dnůod obdrŽeníŽádostio
zadávacídokumentacebude poskytnutonejpozdějido 2 pracovních
vysvět|ení
zadávacídokumentace'Zadavate|vŽdy
odešlevysvět|ení
zadávacídokumentace
současně
všemúčastníkům
zadávacího
řízení.
zadávacídokumentace
současněvšemúčastníkům
zadávacího
7.2 Zadavate|vŽdy odeš|evysvět|ení
řizeni.
8 DALŠíPoŽADAVKYZADAVATELE
před|oŽení
variantnínabídky.ÚčastníkzadávacíhořízenímůŽepodat pouze
8.1 Zadavate|nepřipouští
jedním
jednunabídku.
nabídky
nebopodánívíce
nabídek
účastníkem
zadávacího
PředloŽenívariantní
je
ze zadávaciho
řízeni důvodemvyřazenitétonabídkyze zadávacíhořízenia vy|oučení
účastníka
zadávacíchpodmínek.
řízenípro nesp|nění
jejíčástiobsahujepoŽadavkynebo odkazy na
v kteréko|iv
8.2 V případě,Že zadávacídokumentace
prourčitou
zboŽía s|uŽeb,
kterép|atí
názvynebojménaa příjmení,
specifickáoznačení
obchodnífirmy,
jejíorganizační
patentyna vyná|ezy,uŽitné
s|oŽkuza příznačné,
vzory,průmys|ové
osobu,popřÍpadě
jedná
původu,
pouze
řešenía názorné
vzory,ochranné
známky nebo označení
se
o doporučená
prop|nění
poŽadovaného
výrobků
standardu;
zadavate|
netrvána pouŽitítakových
a umoŽní
vymezení
pořizovacích
ijiných,kva|itativně
a technickyobdobných
řešenívesrovnate|né
úrovni
zakázkypouŽití
provozu
pro
výhodnější.
nák|adů,
nák|adů
nebo zadavate|e
8.3 Zadavate|si vyhrazujeprávo zrušitzadávaci řizeni kdykolivdo podpisusm|ouvy,a to i bez udání
zadavate|zadávacířízeni,je povineno tom účastníka
zadávacihořízenÍ
bezodk|adně
důvodů.
Zruší-|i
nabídky
Bude-|izadávaciřizenízrušenoještěpředotevřením
nabídek,
budouneotevřené
informovat.
zadávacího
řizeni'
vrácenyúčastníkům
spojenýchs účastí
v zadávacímřízení.
zadávacíhořízenánemá právona náhradunák|adů
8.4 Účastník
zadávacího
řízenínevracejí
a zůstávajízadavate|ijako
součástdokumentace
Nabídkyse úiastníkům
o zadánízakázky.
David Drahoš,starostaobce VěŽnice

oBEC vĚŽNlcE
58z52 VěŽnice9

tČo:oozó8 461

D|Č..CZ00z684ól

6ro

