Výzva – Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle
zákona č. 134/20016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
1. Název veřejné zakázky

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald – úsek ul.
K Pískovně - Michalkovická
2. Druh veřejné zakázky

zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
3. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele :
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Osoba oprávněná jednat:
Profil zadavatele:

Město Petřvald
územní samosprávný celek – § 4 odst. 1 písm. d)
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
00297593
CZ00297593
wagbb2k
Ing. Jiří Lukša, starosta města
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz.

4. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ a osob podílejících se na
vypracování zadávací dokumentace
Zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
IČ:
e-mail:
telefon:

D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník
286 12 779
klodova@dprm.cz
+ 420 774 484 201

Zadávací dokumentaci vypracoval, na základě podkladů poskytnutých zadavatelem, administrátor veřejné
zakázky společnost D.P.R. Management s.r.o. se sídlem Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ 286 12 779.

Zadavatel dále uvádí, že část zadávací dokumentace – projektová dokumentace a výkaz výměr vypracovala
osoba odlišná od zadavatele a to společnost PROINK s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ
25900056, viz. čl. 10 Zadávací dokumentace - příloha d)

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předmět veřejné zakázky
Kód CPV 45000000 - 7 Stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je realizace oprav konstrukčních vrstev stávající komunikace pro
pěší podél silnice Ostravská v Petřvaldě – silnice I/59.

6. Termín a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění
Předpokládané zahájení : duben 2018
Ukončení :
do 120 dnů od předání staveniště
Místo plnění je vymezeno zpracovanou projektovou dokumentaci. Místem stavby je chodník u
silnice I/59, k.ú. Petřvald u Karviné.
Zadavatel nestanovil společnou prohlídku místa plnění – místo plnění je veřejně přístupné
7. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá ve formě Návrhu smlouvy o dílo –
obchodní podmínky. Návrh smlouvy tvoří přílohu c) této zadávací dokumentace.

8. Technické podmínky
Technické podmínky zadávané veřejné zakázky jsou vymezeny projektovou dokumentací, která
je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a která rozsahem odpovídá § 92 odstavec 1
písm. a) a b) ZZVZ.

9. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek

10. Zadávací dokumentace
Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení. Pro tuto veřejnou zakázku zadávací dokumentace zahrnuje
mimo tohoto textu:
Příloha a) Krycí list nabídky
Příloha b) Kvalifikační dokumentace
Příloha c) Obchodní podmínky – návrh Smlouvy o dílo
Příloha d) Projektová dokumentace PROINK s.r.o., IČ 25900056
Příloha e) Výkaz výměr – soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Obsah projektové dokumentace je pro dodavatele závazný, stejně jako soupis stavebních prací,
dodávka a služeb, včetně výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
Kompletní zadávací dokumentace vč. všech příloh je v souladu s § 23 odst. 3 ZZVZ uveřejněná na profilu
zadavatele https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz.

11. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení a doplňující informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 7
pracovních dnů před uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávacím
podmínkám nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může
poskytnout dodavatelům vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti dodavatelů. Písemnou žádost o poskytnutí vysvětlení a doplňující informace zaslat na
kontaktní e-mail klodova@dprm.cz.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na
profilu zadavatele.
12. Požadavky na kvalifikaci
Podrobná specifikace požadavku zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která
tvoří přílohu b) zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

13. Způsob Hodnocení nabídek
Pravidla pro hodnocení zahrnují:
1. Kritéria hodnocení
2. Metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
3. Váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

ad 1. Ekonomická výhodnost nabídek bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
v Kč bez DPH.
ad 2. Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší
po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
ad 3. Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100 %.
Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede nejprve hodnocení nabídek a poté posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele.

14. Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel v souladu s ZZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 34 000,- Kč pro účast v zadávacím řízení. Při
porušení povinností uchazečem může zadavatel postupovat dle ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ, §
124 odst. 2 ZZVZ nebo dle § 47 ZZVZ.
Forma poskytnutí jistoty:
Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky nebo složení peněžní částky na účet zástupce
zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle ustanovení zákona o pojistné smlouvě).
Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce
zadavatele je originál výpisu z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč
převedl částku ve výši požadované jistoty na účet zástupce zadavatele (D.P.R. Management s.r.o.)
uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši požadované jistotě na účet
zástupce zadavatele.
Informace pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele jsou následující:
bankovní účet zástupce zadavatele – 2608777888/5500
variabilním symbolem platby bude IČ dodavatele,
konstantní symbol 558.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být připsána na účet do
konce lhůty pro podání nabídek. Ověření složení jistoty je možné na uvedeném kontaktu zástupce
zadavatele.
Dokladem poskytnutí jistoty formou pojištění záruky platí ustanovení § 41 odst. 4 ZZVZ.
Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být platné nejpozději od skončení lhůty pro podání
nabídek a musí trvat po celou dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací lhůta).
Nabídka bude obsahovat originál pojistné smlouvy nebo originál dokladu o poskytnutí jistoty
formou bankovní záruky nebo originál dokladu o složení jistoty.
Uvolnění peněžní jistoty se řídí ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ. Neuvede-li uchazeč jinak, bude mu
jistota vrácena na účet, ze kterého byla poslána na účet zástupce zadavatele.
Při vracení originálu záruční jistoty postupuje zadavatel v souladu se ZZVZ, kopii záruční listiny je
zadavatel povinen uchovat.

-

-

Vrácení originálu bankovní jistoty:
Zadavatel zašle originál listiny uchazeči doporučenou poštou, avšak pouze na základě jeho
písemné žádosti, ve které bude výslovně uveden požadavek uchazeče, že mu má být originál listiny
doručen poštou. Žádost musí být podepsána odpovědným zástupcem dodavatele. V takovém
případě zadavatel neručí za případnou ztrátu listiny při poštovní přepravě.
Odpovědný zástupce dodavatele nebo jiný zástupce uchazeče pověřený odpovědným zástupcem
dodavatele na základě doložené plné moci vyzvedne originál bankovní záruky po předchozí tel.
dohodě s kontaktní osobou zadavatele, osobně na adrese zadavatele, a to proti podpisu.
15. Požadavky na obsah nabídky

Dodavatel, který podává nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, kterým jiný dodavatel
prokazuje kvalifikaci v tomtéž zadávacím řízení.
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů, bude
předložena v jednom originále, jedné prosté kopii a CD nosiči. Nabídka bude zabezpečena
takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.
Nabídka bude v českém nebo slovenském jazyce a nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které
by mohly zadavatele uvést v omyl a musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci
s jednotlivými listy, a proto zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly opatřeny
číselnou řadou.

Dodavatel předloží následující dokumenty s doporučeným pořadím dle následujících bodů:
-

Krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny základní identifikační údaje dodavatele, včetně osob zmocněných
k dalšímu jednání, hodnoty hodnotících kritérií v členění dle zadávací dokumentace, datum a
podpis osoby oprávněné jménem dodavatele nebo za dodavatele jednat.

-

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

-

Návrh smlouvy – obchodní podmínky
Dodavatel v nabídce doloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele či za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám a obsahu nabídky dodavatele.
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení. Dodavatel není oprávněn návrh smlouvy měnit, je pouze oprávněn návrh
smlouvy doplnit tam, kde je to možné.
Přílohou návrhu smlouvy bude oceněný soupis prací – výkaz výměr a časový harmonogram.

Časový harmonogram se rozumí dokument, z něhož bude patrný průběh realizace veřejné zakázky
s dodržením zadávacích podmínek
-

Prohlášení o poddodavatelském systému
Nabídka bude obsahovat popis poddodavatelského systému dle zadávací dokumentace, případně
písemné prohlášení uchazečem že nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě jako
poddodavateli.

-

Doklad o poskytnutí jistoty

-

Plná moc
Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena
platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

-

Nabídka bude obsahovat CD - ROZPOČTY - požadovaný formát oceněných rozpočtů je formát
*xls (Excel) , .xc4, nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru
16. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.04.2018 v 9,00 hod.
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Na obálce musí
být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Na nabídku
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 ZZVZ se
pohlíží, jako by nebyla podána.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené
následujícím způsobem:
„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“
„Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald –

úsek ul. K pískovně - Michalkovická“

Místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele a v pracovní
době zadavatele Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.
Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak,
aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.

17. Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu se zadávací dokumentací k podání nabídek dne
03.04.2018 od 9,15 hodin na adrese zadavatele, tzn. město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511,
735 41 Petřvald.
Obálky s nabídkami otevře zadavatel v pořadí dle data a času doručení nabídky.

-

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání obálek s nabídkami
Zástupci zadavatele, členové komise pro otvírání nabídek a další osoby přizvané zadavatelem
Zástupci dodavatele, maximálně však 1 osoba za jednoho dodavatele, které se prokážou plnou
moci, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu dodavatele.
18. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí 90 dnů a počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek v souladu
s ustanovením § 40 ZZVZ. Po tuto lhůtu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Dodavatel, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je vázán svojí nabídkou až do podpisu smlouvy.
19. Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení. Případné
úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se ZZVZ.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, ve znění pozdějších
předpisů, uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení, jeho uveřejněním na profilu zadavatele, v takovém případě se oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručení všem dotčeným uchazečům okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Podmínky pro uzavření smlouvy – Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné
zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve vybraného
dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle § 4
odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito
doklady jsou například:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Na realizaci této stavební zakázky bude poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie –
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnou jim při provádění kontroly součinnost.

20. Závěrečná ustanovení
Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení dokladů může vést k vyloučení účastníka
zadávacího řízení.

V Horních Tošanovicích

Renáta
Klodová
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