Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Horní Lideč
Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
Josef Tkadlec, starosta
00303780
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ZMĚNA VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
Profil zadavatele:

Revitalizace středu obce Horní Lideč
2015037
X stavební práce
dodávky
služby
zakázka IV. kategorie dle metodického pokynu ROP SM
malého rozsahu
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),
Vás vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky v řízení na dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky, kód CPV 45000000-7 stavební práce, 45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy, Obrubníky 44912400-0 ,
Stavební úpravy pro komunikace, Architektonické, technické a
zeměměřičské služby 71250000-5, Lavičky 37535280-3, Odpadkové koše
39221260-7, 45232100-3 - Pomocné práce pro kladení vodovodního
potrubí, 45232100-3 - Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení, 773000003 - Zahradnické služby
.
1. Předmětem stavebních prací je dobudování a rekonstrukce chodníků, vybudování chybějící odpočinkové
plochy, vybudování nových parkovacích ploch, revitalizace zeleně a doplnění mobiliáře. V rámci projektu
dojde také k realizaci bezbariérových úprav. Součástí akce je i doplnění veřejného osvětlení u parkoviště u
kostela a přeložka vodovodu, vyvolaná realizací tohoto parkoviště. Stavba je dle projektu členěna na
stavební objekty.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 208 000,- Kč bez DPH .
Zahájení doby plnění:do 10-ti dnů od nabytí právní moci st. povolení, o jehož vydání je zadavatel povinen
dodavatele ihned informovat
Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 30.11.2015
Místo plnění: Horní Lideč
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky - stavebních prací je uveden v projektu.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla zaslána 7 zájemcům dne 27.5.2015 a
uveřejněna na profilu zadavatele dne 27.5.2015.
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na internetových stránkách
zadavatele v sekci „Úřední deska dne 27.5.2015.
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na webových stránkách
poskytovatele dotace http://www.rr-strednimorava.cz/ dne 27.5.2015.
Změna výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 3.6.2015 byla zaslána 7 zájemcům
dne 3.6.2015 a uveřejněna na profilu zadavatele dne 3.6.2015.
Změna výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 3.6.2015 byla uveřejněna na
internetových stránkách zadavatele v sekci „Úřední deska dne 3.6.2015.
Změna výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 3.6.2015 byla uveřejněna na
webových stránkách poskytovatele dotace http://www.rr-strednimorava.cz/ dne 3.6.2015
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 157 zákona.
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3. 1. Dodavatel je oprávněn dle § 49 odst. 1 zákona po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k
zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 2
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba
dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to bez zbytečného odkladu ode dne
doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle
zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň uveřejní na profilu zadavatele a stránkách
poskytovatele dotace.
3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
buď osobně do sídla zmocněné osoby – MCI
16 . 6 . 2015
SERVIS s.r.o., zastoupený Mgr. Martou Černou, jednatelkou, Pod Vodojemem 2607,
760 01 Zlín, v pracovních dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, v poslední den lhůty do
9 : 00 hodin
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby. Nabídka musí být v obou případech podána
v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a adresou, na níž je možné zaslat
vyrozumění uchazeči. Nabídka bude opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče,
je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídka bude zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém
nebo slovenském jazyku budou doplněny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka).
Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá dodavateli potvrzení o osobním převzetí nabídky.
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
6. Základní hodnotící kritérium :
Nejnižší nabídková cena

včetně

DPH.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise
posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
7. Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna
subdodavatelem.
8. Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůty po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na
90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona způsobem dle § 62
zákona
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu.
b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona způsobem dle § 57 zákona
Výpis z OR ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky v kopii.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
v kopii.
Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro
obor: „Dopravní stavby“ v kopii.
Úřední oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
činnost zabezpečuje, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné (výkon zeměměřických činností) v kopii.
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c) ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona
Předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané
osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za dodavatele.
d) technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
Dodavatel předloží seznam min. 3 stavebních prací obdobného charakteru (revitalizace veřejných
prostranství) provedených a dokončených dodavatelem za posledních 5 let. V seznamu bude uveden rozsah
(stručný popis dodávky), cena, doba (zahájení – ukončení), místo provedení stavebních prací obdobného
charakteru. V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly práce obdobného charakteru
realizovány a kontaktní osobu.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavební prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let provedl min. 3 významné
stavební práce obdobného charakteru – „revitalizace veřejných prostranství“, z nichž každá byla v objemu
investičních nákladů min. 2 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném
plnění.
Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3 a) - c) zákona:
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle odst. 3 písm. a)zákona § 68. Seznam bude v originále
- seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený
ve lhůtě pro podání nabídek, má-li dodavatel formu akciové společnosti podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona. Seznam bude v originále
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona. Prohlášení bude v originále
Další podmínky zadavatele:
Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo originál čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat za či jménem zájemce, jehož obsahem bude závazek poskytnout finanční záruku
formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena bankou. Zadavatel tímto
stanovuje zadávací podmínku, že výše bankovní garance nabídnutá dodavatelem musí být 100 000,- Kč.
Zadavatel požaduje předložení barevných fotografií nebo prospektů velikosti A4 následujících předmětů
dodávky:
1)Lavice venkovní, kov, dřevo, konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou, dřevo tmavá lazura., poř. č.
položky 2/1 (SO 802 Mobiliář),
2) Koš válcový, 56 l, plastové tělo, ocelový sokl, poř. č. položky 1/1 (SO 802 Mobiliář),
3) Stojan na kola, kovový s povrch. úpravou žár.zinkováním, poř. č. položky 3/1 (SO 802 Mobiliář),
4) Prosklená informační tabule, poř. č. položky 4 (SO 802 Mobiliář),
5) Sloupek informačního systému, včetně ukazatelů, poř. č. položky 5 (SO 802 Mobiliář)
Zadavatel dále požaduje předložení technických listů - v kopii.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.
Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytnuta dle odst. 2 této výzvy.
Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na internetových stránkách
zadavatele www.hornilidec.cz dne 27.5.2015.
Změna výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na internetových stránkách
zadavatele www.hornilidec.cz dne 3.6.2015.
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