Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)

Zadavatel:
Název zadavatele:

Obec Sovětice

Sídlo zadavatele:

Sovětice 25, 503 15 Nechanice

IČ:

00269581

Osoba oprávněná jednat:

Aleš Krátký, starosta

Kontaktní osoba:
Telef on:
E-mail:

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V OBCI SOVĚTICE“
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Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Obec Sovětice

Sídlo zadavatele:

Sovětice 25, 503 15 Nechanice

IČ:

00269581

Osoba oprávněná jednat:

Aleš Krátký, starosta

Zástupce zadavatele
Název

Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČ:

27 52 95 76

DIČ:

CZ 27 52 95 76

Oprávněná osoba:

Ing. Iva Krunčíková, prokuristka

Kontaktní osoby:

Ing. Šárka Jemelková

E-mail:

jemelkova@cep-rra.cz

Telef on:

+420 725 506 846

Údaje o uchazečích
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

4

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou veřejným
zadavatelem. Veřejná zakázka se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(„ZVZ“).

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající účelové komunikace, která je
s částečně

zpevněným krytem v nevyhovujícím stavu.

Rekonstrukce

bude

provedena

v souladu s projektovou dokumentac í, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentac e.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud
se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného
zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel
jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.000 000 Kč bez DPH.

6

Termíny a místo plnění zakázky
Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy

Termín dodání plnění:

07.06.2013

Místem plnění je katastrální území obce Sovětice.

7

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Uchazeči musí předložit pro splnění kvalif ikačních př edpokladů následujíc í dokumenty.

7.1

Základní kvalifikační předpoklady
Základních kvalif ikačních předpoklady splňuje uchazeč:
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organiz ované 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; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,

b)

který nebyl pravomocně odsouzen 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; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
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splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)

vůči jehož majetku 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 nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci,

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

který 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,

h)

který 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,

i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm.

d) požadováno prokázání odborné způsobilosti

předpisů;

pokud

dodavatel

vykonává

tuto

činnost

podle zvláštních právních

prostřednictvím

odpovědného

zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j)

který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného
prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení
uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za
statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční
právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení
za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy
statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče
statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za toho to
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pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního
orgánu této osoby.

Uchazeč může využít pro prokázání základních kvalif ikačních předpokladů vzor čestného
prohlášení, do kterého vyplní požadované údaje. Tento vzor tvoří přílohu č. 4 zadávací
dokumentace.
7.2

Profesní kvalifikační předpoklady
Prof esní kvalif ikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)

Doklad

o

oprávnění

odpovídajícímu

plnění

k

podnikání podle

zakázky,

zejména

zvláštních
doklad

právních

předpisů

prokazující příslušné

v rozsahu

živnostenské

oprávnění či licence.
Uchazeč prokáže splnění prof esních kvalif ikačních předpokladů:


písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je
v ní zapsán, v prosté kopii, výpis nesmí být starší více než 90 dnů,



písm. b) předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu

odpovídajícímu

plnění zakázky,

zejména

dokladů

prokazujících

příslušné

živnostenské oprávnění či licence, a to v prosté kopii.

Je-li zájemce zapsán v systému certif ikovaných dodavatelů podle zákona, může prokázat
splnění kvalif ikace platným certif ikátem;

tento certif ikát

nahrazuje prokázání kvalif ikace

zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.
Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalif ikovaných dodavatelů podle zákona, může prokázat
splnění kvalif ikace výpisem ze seznamu; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalif ikace
zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů.

7.3

Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalif ikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením předmětu zakázky, f inančního rozsahu, doby a místa plnění; přílohou tohoto
seznamu

bude

osvědčení

objednatele

o

řádném plnění nejvýznamnější z těchto

stavebních prací.
Splnění technických kvalif ikačních předpokladů dodavatel prokáže, pokud splní následující
požadavky:
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a) Předložením

seznamu

obsahujícího

min.

tři

(3)

významné

zakázky

obdobného

charakteru (tzn. rekonstrukce nebo výstavba komunikace) realizované dodavatelem
v posledních 5 letech s minimálním plněním 500.000,- Kč včetně DPH. Seznam bude
obsahovat tyto náležitosti: předmět zakázky, f inanční rozsah zakázky, rok a uvedení
odběratelské f irmy, dokladující zkušenost se zakázkami obdobného charakteru (seznam
relevantních ref erenčních kontaktů), a dále předložením min. jednoho (1) osvědčení
vydaného objednatelem o řádném plnění nejvýznamnějš í z těchto stavebních prací.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňujíc í inf ormace o uchazeči.

8

Další požadavky zadavatele
Zadavatel má následujíc í požadavky na uchazeče:
Prohlášení zhotovitele ohledně seznámení se se zadávací dokumentací
Uchazeč v nabídce povinně uvede řádně podepsané prohlášení, z kterého bude zřejmé, že
podrobně

prostudoval

zadávací

dokumentaci

a

podmínky

k výzvě.

Veškerá

sporná

ustanovení, technické nejasnosti a místní podmínky staveniště byly před podáním nabídky
vyjasněny. Dále tímto akceptuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a situací na místě
stavby, a že nebude požadovat dodatečné f akturace za vícepráce a to i v případě, že bude
projektová dokumentace obsahovat chyby či nedostatky . S podmínkami výzvy a zadávací
dokumentace uchazeč souhlasí a respektuje je. Nabídková cena uvedená v jeho nabídce je
cena nejvýše přípustná a obsahuje předpokládané zvýšení cen v závislosti na čase plnění
a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.
Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 5 této zadávací
dokumentace.

9

Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

9.1

Doplňující informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných inf ormací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně
nebo e-mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!).
Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví na uvedených kontaktech:
Ing. Šárka Jemelková; e-mail: jemelkova@cep-rra.cz.
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10 Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3
zadávací dokumentace.

11 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky


Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné f ormě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.



Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit
jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou
očíslovány.



Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.



Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“.
Tato

obálka

bude

zřetelně

označena

nápisem:

„REKONSTRUKCE

ÚČELOVÉ

KOMUNIKACE V OBCI SOVĚTICE“.


Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající
originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak,
aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů.

11.1 Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následujíc í struktuře:

11.1.1 Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně 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.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.

11.1.2 Doklady prokazující kvalifikaci
Požadavky na prokázání kvalif ikace v sekci 7 zadávací dokumentace.

11.1.3 Nabídková cena
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná za celé plnění části zakázky,
do které podává uchazeč nabídku, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších
nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.
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Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti,
které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,

zahrnout do ceny. Nabídková

cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

11.1.4 Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč vloží do nabídky podepsaný a ve vyznačených místech doplněný návrh smlouvy,
který tvoří přílohu č. 5 nebo 6 zadávací dokumentaci (podle toho, do které části se uchazeč
hlásí).

Návrh smlouvy je závazný a musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či

za uchazeče.

Oprávněnost

podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku

případně jiné obdobné evidence. V případě, že návrh smlouvy (rovněž celou nabídku)
podepisuje jiná osoba, musí být v nabídce obsaženo oprávnění k podpisu (např. plná moc).

11.1.5 Oceněný výkaz výměr
Uchazeč do nabídky vloží jím oceněný výkaz výměr, který je závazně uveden v projektové
dokumentac i.

11.1.6 Čestné prohlášení zhotovitele ohledně seznámení se se zadávací dokumentací
Čestné prohlášení dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

12 Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.04.2013 do 10:00 hod. Všechny nabídky musí být
doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky.
Nabídky se doručují na adrese:

Centrum evropského projektování a.s.
k rukám Ing. Šárky Jemelkové (kancelář č. 302)
Československé armády 954/7
500 03 Hradec Králové
Nabídky

lze

podávat

písemně

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně

v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin v kanceláři zástupce zadavatele.

13 Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

14 Závěrečná ustanovení
1.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit inf ormace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
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2.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

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.

5.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
pokud nedoloží dokumenty dle sekce 7 v předepsaném rozsahu a f ormě. Zároveň si
zadavatel vyhrazuje právo nechat uchazeče svou nabídky vysvětlit nebo doplnit.

6.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

7.

Zadávací lhůta běží do 30.06.2013.

Hradec Králové dne 05.04.2013

Iva Krunčíková
zástupce zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Projektová dokumentace
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Čestné prohlášení k základním kvalif ikačním předpokladům
Příloha č. 5: Čestné prohlášení zhotovitele
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