Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého
rozsahu

Výběrové řízení na stavební práce:
„Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice“ - stavební část
AČ 12135954

Zadavatel: Obec Rozdrojovice
Adresa: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Statutární zástupce/starosta: Ing. Stráský Daniel, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Stráský Daniel
IČ: 00282499
tel. 606073667
e-mail: starosta@rozdrojovice.cz
www: www.rozdrojovice.cz
Obec v jako zadavatel, vás tímto v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky a k prokázání

splnění kvalifikace k veřejné zakázce :
„ Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice“ - stavební část
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: Ing. Stráský Daniel, starosta
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1. Předmět veřejné zakázky a základní údaje
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na výstavbě sběrného dvora na pozemku
parc.č. 129 k.ú. Rozdrojovice. Obec Rozdrojovice získala na realizaci projektu dotaci z OPŽP –
www.opzp.cz. Vzhledem k hodnotě veřejné zakázky se jedná o zadávací řízení mimo režim Zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Stavba řeší vybudování sběrného odpadového dvora na pozemku parc.č. 129, k.ú. Rozdrojovice.
Odpadový dvůr je navržen jako sběrné středisko odpadů s kontejnerovým hospodářstvím. Ohraničení
pozemku tvoří zděný plot z pohledových štípaných tvárnic, uložených do betonového základu a
opatřených krycí stříškou. Pro vchod do areálu odpadového dvora bude sloužit systémová posuvná
brána o šířce 3,5 m s elektrickým pohonem, programovatelným automatickým provozem a dálkovým
ovládáním, součástí brány je rovněž přívod elektrického napájení z rozvaděče NN umístěného v budově
technického zázemí na parcele 127/1 uloženého pod povrchem sběrného dvora kabelem potřebného
průřezu. Odpadový dvůr bude střežen venkovním kamerovým systémem o rozlišení min 3 MPx,
s nočním viděním a detekcí pohybu, který bude propojený se záznamovým zařízením, které bude
instalováno v prostorách obecní knihovny vzdálené od sběrného dvora cca 35m, propojení bude
provedeno závěsným datovým kabelem. Součástí stavby je rovněž demontáž stavbou dotčeného
stávajícího oplocení a přesunutí stávající vjezdové brány do technického zázemí a vybudování sjezdu.
Zakázka rovněž řeší vybudování zpevněných ploch v prostoru sběrného dvora a odvod dešťových vod.
Součástí zakázky je rovněž geodetické zaměření skutečného provedení stavby úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem, geodeticky budou zaměřeny veškeré vybudované stavební prvky a zásahy
do pozemních komunikací.
Předmětem díla je také likvidace vybouraných hmot a ostatního odpadu vzniklého při realizaci
stavebních prací na výstavbě sběrného dvora, uložení na skládku včetně poplatku za skládku, vyklizení
přilehlých ploch a jejich uvedení do původního stavu.
Při předání díla nebo jeho ucelené části budou předány revizní zprávy, doklady o zdravotní
nezávadnosti použitých materiálů a Prohlášení o shodě, pokud existují.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 530 000,- Kč.
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CVP kód 45222100-0 Výstavba zařízení na zpracování odpadu
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: stavební práce
Realizace akce: Do konce roku 2013.
V současné době je u akce akceptována žádost o podporu a vydáno akceptační číslo, o přidělené dotaci
je možné získat informace na www.opzp.cz.
Zakázka bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu
Uchazeč o veřejnou zakázku musí provést ocenění dle zadávací dokumentace. Uchazeči dále mohou ve
svých nabídkách uvést různé dodavatele nebo výrobce, přičemž však musí dodržet technické a
kvalitativní parametry dané zadavatelem, technickými normami nebo projektovou dokumentací..
Uchazeč je povinen nabídku zpracovat tak, aby byly zapracovány veškeré práce a ocenění různých
provizorií nutných k provedení dodávky.
Zjistí-li zhotovitel vady dokumentace, je povinen na ně upozornit před zahájením dodávky.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Předpoklad financování je v závislosti na uzavření smlouvy o spolufinancování s patřičným fondem
OPŽP .
Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a zadaného soupisu dodávky a bude
uvedena celková cena dodávky v Kč. Cena za stavební práce bude doložena položkovým rozpočtem
dle poskytovaného výkazu výměr. Nabídnutá cena musí být v návrhu smlouvy definována jako celková
a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci dodávky. Zejména musí cena již obsahovat i
náklady vyplývající z nutných provizorií.
Stanovení nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět plnění v členění dle
specifikace dodávky v čl. 1 –Předmět veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v české měně v
členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu celkem včetně DPH.

3. Informace o zadávací dokumentaci, lhůty a místo pro podání
nabídky
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí
zadávací dokumentace jsou:
- projektová dokumentace
- formulář krycí list nabídky
- vzor čestného prohlášení
- obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo)
- výkazy výměr
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Zadávací dokumentace s podmínkami a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh
v elektronické podobě dostupné na adrese:
http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky-obec-rozdrojovice.html
Lhůta a místo pro podání nabídek
Zadávací dokumentaci si může uchazeč volně stáhnout z portálu zadavatele na adrese :
http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky-obec-rozdrojovice.html
na adrese. Zadávací dokumentace bude zveřejněna od 8.7.2013 do 24.7.2013 na webových stránkách
zadavatele a elektronické úřední desce zadavatele. Oznámení o zveřejnění veřejné zakázky bude
rovněž doručeno na tři vybrané dodavatelské subjekty.
Lhůta pro odevzdání nabídek končí dne 24.7.2013 v 17.30 hod.
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele v zasedací místnosti Obecního úřadu Rozdrojovice dne
24.7.2013 v 17.30 hod.
Zadavatel může kdykoliv v průběhu zadání před podpisem smlouvy o dílo zrušit zadávací řízení.

Nabídka uchazeče
1. Nabídka může být podána v českém nebo slovenském jazyce.
2. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané

nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
3. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě

v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.
4. Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat v úřední hodiny na

adrese: Obecní úřad Rozdrojovice, Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice. Při podání nabídky poštou
nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí
zadavatelem na adrese výše uvedené.
5.

Nabídka uchazeče musí obsahovat:
a) Vyplněný formulář Krycí list nabídky (příloha č. 1).
b) Položkový rozpočet stavebních prací (dle přílohy č. 2), položkový rozpočet bude zároveň
přiložen na vhodném datovém nosiči (CD/DVD)ve formátu *.xls (.xlsx) excel.
c) Doklady prokazující splnění kvalifikace,
d) Prohlášení o subdodávkách (příloha č. 3).
e) Čestné prohlášení dle přílohy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. (příloha č. 4).
f) Návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
g) Elektronickou adresu: ID datové schránky uchazeče pro účely elektronické komunikace
prostřednictvím datových schránek pokud datovou schránku vlastní.
h) Doplňující údaje – uchazeč uvede údaje neobsažené v předchozích dokumentech, které pokládá
za důležité.
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6.

Způsob podání nabídky:

a)

Nabídka uchazeče musí být podána písemně v českém jazyce a v jedné uzavřené obálce, na které
musí být uveden název a adresa uchazeče.
Obálka musí být označena nápisem
„NEOTVÍRAT Veřejná zakázka - “Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice“ - stavební část „
b) Nabídka uchazeče (krycí list a další dokumenty) musí být opatřena razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z
Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná
moc pak musí být součástí nabídky, uložená za Krycím listem nabídky).
c)

Uchazeč předloží nabídku v jednom písemném vyhotovení, řádně čitelném, bez škrtů
a přepisů. Nabídka bude vhodně svázána, aby se zabránilo volné manipulaci s jednotlivými listy
nabídky.

d) Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení.
e)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Pro
prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení následující části kvalifikace:
-

splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §53 odst.1 písm. zákona o veřejných
zakázkách 137/2006 Sb.
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
splnění technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými
zadavatelem v této části zadávací dokumentace.
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný
provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
pro plnění veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen předložit 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. Kromě smlouvy je dodavatel povinen
předložit doklady prokazující skutečnosti, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek (ve smyslu § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách), a jeho výpis
z obchodního rejstříku, či z jiné obdobné evidence, pokud je v něm subdodavatel zapsán.
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5. Základní kvalifikační předpoklady
a) který 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, 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 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
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 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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu ,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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
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 a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.
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Dodavatel prokazuje splnění těchto požadavků formou čestného prohlášení, z jehož obsahu musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné požadavky (vzor čestného prohlášení je přílohou
zadávací dokumentace). Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Uchazeč s nímž bude uzavírána smlouva je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály
nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

6 . Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tyto
doklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.

7. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů tyto doklady:
-

předložení seznamu obdobných realizovaných zakázek s objemem min. 0,5 mil. Kč bez DPH za
každou realizaci

8. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace, splatnost faktur je požadována 30 dnů.
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9. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky:

Celková cena včetně DPH…..…..…….…………………..……….. .…váha – 100 %
Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu včetně DPH bodovací metodou. Celková výše ceny včetně DPH
bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Pro stanovení bodového ohodnocení za
dané kritérium bude využit následující vzorec:

nejnižší cena v Kč
 100 (bodů)
hodnocená cena v Kč
Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné
z hlediska zadávacích podmínek a dále bude postupovat v souladu s ust. § 76 a § 79 zákona.
Hodnocení nabídek provede komise dle stanovených kritérií. Pořadí nabídek uchazečů vyhodnotí
komise tak, že uchazeč, který získá nejvyšší počet takto vypočtených bodů bude hodnocen jako
nejvhodnější (první) a uchazeč s nejnižším bodovým hodnocením jako poslední. Dle počtu dosažených
bodů bude stanoveno pořadí každého nevyloučeného uchazeče.

10. Požadavky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje změnit nebo doplnit obchodní a technické podmínky v souvislosti s dotazy
uchazečů.
Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek zadavatelem budou uplatněny vůči všem
uchazečům shodně, a to písemnou formou.
Zadavatel upozorňuje, že náklady na účast v soutěži a náklady související se zpracováním nabídky
nebudou uchazečům hrazeny.
Zadavatel si vyhrazuje dále jednat s vybraným uchazečem o náplni smlouvy o dílo doložené v nabídce,
změny v neprospěch zadavatele ze strany uchazeče nejsou přípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou
stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo uchazeče na náhradu škody a ušlého zisku.
Uchazeči musí ve svých nabídkách uvést identifikační údaje o subdodavatelích včetně rozsahu jejich
práce. Zadavatel současně v souladu s podmínkou OPŽP omezuje maximálně možný objem
subdodávek na max. 15 % z objemu stavebních nákladů akce. K vyplnění informací o subdodavatelích
zadavatel přikládá v příloze této výzvy formulář „Prohlášení o subdodávkách“. V případě, že uchazeč
předpokládá realizaci zakázky bez subdodavatelů, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude uchazeč zavázán povinností:
Uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky nejméně do konce roku 2023 a po tuto
dobu umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontrolu dokladů souvisejících
s projektem resp. předmětem veřejné zakázky. Pokud zhotovitel poruší povinnost dohodnutou v tomto
odstavci, zavazuje se uhradit objednateli náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikne a po
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stanovenou dobu archivovat a řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších
dokumentů souvisejících s realizací díla. Pro účely této smlouvy se škodou se rozumí i částka, kterou
bude mít objednatel povinnost zaplatit z titulu porušení podmínek případné dotace.

11. Přidělení veřejné zakázky
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni
z účasti v zadávacím řízení.
Veškeré dotazy uchazečů, případně upřesnění, je nutno směřovat na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností.
Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až
do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.12.2013.

……………………………………………..

Dne 8.7.2013
Příloha:
Krycí list nabídky
Prohlášení o subdodávkách
Položkový rozpočet ve formátu *.xlxs
Čestné prohlášení k základním kval. předpokladům
Projektová dokumentace ve formátu *.pdf

Vyvěšeno dne:
Svěšeno dne:
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