OBEC PROSEČNÉ
vyzývá podle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) dle § 6
a § 27 zákona zájemce k podání nabídek zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce (dále jen VZ):

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ “
1. Informace o zadavateli
Název zadavatele: Obec Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
IČ zadavatele: 00278203
Kontaktní adresa zadavatele: Prosečné 37, 543 73 Prosečné
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce
2. Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě zakázky
Předmětem zakázky je obnova asfaltového svršku místních komunikací a veřejných prostranství v obci
Prosečné asfaltobetonovou směsí (ACO 11 nebo obdobnou) v celé ploše a tloušťce 40 mm po zhutnění.
Před samotným položením nového povrchu budou vyrovnány výtluky a nerovnosti a případně proveden
nástřik spojovací emulzí odpovídající gramáže.
Celková plocha obnovovaných povrchů je 3 500 m2 (735 bm místních komunikací šíře 3m, 1295 m2 veřejných
prostranství = 3x nádvoří)
Jedná se o běžnou údržbu místních komunikací, která nepodléhá stavebnímu povolení.
Podrobná specifikace ani projektová dokumentace není zadavatelem uvedena.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.450 000 Kč bez DPH.
3. Délka a místo plnění zakázky
Doba plnění
Zahájení prací: zadavatelem není uvedeno
Termín dokončení prací:

30. září 2018

Místo plnění
Katastrální území obce Prosečné.
Dotčené pozemkové parcely dle KN, mapové podklady a případné doplňující informace budou poskytnuty
uchazeči na písemné (postačí e-mail) vyžádání.
Dodatečné informace k VZ budou poskytnuty do 31. 5. 2018. Případnou prohlídku místa plnění si domluví
uchazeč s oprávněnou osobou zadavatele: Jiří Bachtík, starosta, tel: 499441146, mob: 724180860, e-mail
obec.prosecne@iol.cz
4. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídku může uchazeč doručit osobně v pracovní dobu do podatelny zadavatele Obec Prosečné, Prosečné
37, 543 73 Prosečné.
Nabídka musí být doručena zadavateli do 8. června 2018, 12:00 hodin. V případě doručení
nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v
řádně uzavřené obálce označené nápisem „Výběrové řízení oprava MK - NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být
uvedeno: Název, sídlo a IČ uchazeče. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno poř. číslo.

Termín a místo otevírání obálek: 13. 6. 2018 v 15:00hodin v sídle zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se muže zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do
konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou
osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
- Uchazeč předloží ve své nabídce podepsané prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního
rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.
- Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii
- Nejméně 3 referenční zakázky podobného charakteru realizované uchazečem za posledních 5 let s
minimálním finančním objemem 1,0 mil Kč.
6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních
podmínek, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a
celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně
dopravy do místa plnění.
Uchazeč zodpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout do ceny díla i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění.
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle soupisu prací. Jednotkové ceny u
položek rozpočtu musí být platné až do doby celkového dokončení a předání díla.
Fakturace bude probíhat 1x měsíčně.
Splatnost faktur 15 dní.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje
všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější. Při
posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.

Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky
Dílčí kritéria a jejich váhy
- Nabídková cena 85 %
- Záruční doba 15 %
Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena celkem bez DPH v Kč uvedená v nabídce.
Předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu stavby je současně nejvyšší možnou nabídkovou cenou
uchazečů. Nabídky, které tento požadavek nesplňují, budou vyřazeny.
Záruční doba
Hodnocena bude záruční doba na dílo (délka záruky) v měsících uvedená v nabídce, kde minimální požadavek
je 60 měsíců, maximální však 120 měsíců. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu vyšší než je maximální
hodnota (120 měsíců), nebude toto hodnotící komisí akceptováno a bude posuzováno jako maximální
hodnota (120 měsíců)

8. Požadovaný obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
I. Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa,
osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby)
II. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s požadavky uvedenými v
bodě 6.
III. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5.
IV. Nabídková cena za celý předmět zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v měně CZK. Nabídková cena
musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena
včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa
plnění. Nabídková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem.
Další požadavky na zpracování nabídky:
- nabídka bude předložena v českém jazyce v 1 vyhotovení.
- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku
- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče
- variantní řešení nabídky nejsou přípustná.
- zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.
9. Práva zadavatele
- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této výzvy k podání nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy
- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením
- předložené nabídky zadavatel nevrací

V Prosečném dne 15. května 2018

Příloha – Čestné prohlášení kvalifikace

Jiří Bachtík v. r.,
starosta obce

Příloha
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že:
ke dni …………………………….
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku
d) vůči jeho majetku neprobíhá 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 podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, včetně nedoplatků ke spotřební daní
g) 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) 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) 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) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Uchazeč:

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

……………………..……..……............………..

……..…...………….……..…………………………….

…………………………..…..……………………

………………………....………………………………..

V………….………………….. dne……………..………….….

Podpis ……………………..……………..………..…..

