Národní programy a dotace 2016 – Podpora rozvoje regionů
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016
Zadavatel:
IČ:
Adresa zadavatele:
Zastoupen:
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Druh veřejné zakázky:
Druh řízení:

Obec Patokryje
002 66 124
Patokryje č.p. 35, 434 01 Most
Karlem Řehákem – starostou obce
„Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“
006-2016
Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) na stavební práce
Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006
Sb., v platném znění (dále jen zákon) provedené v souladu s Metodikou
zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále
jen Metodika MMR).

Výzva pro zadání veřejné zakázky
Písemná výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Zadavatel touto formou vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou zakázku s názvem:
„Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“
Vedeno pod ev. č.: 006-2016

Úvodní ustanovení
1) Veřejná zakázka je zadávána v souladu s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
2) Uvedená zakázka je zakázkou malého rozsahu kategorie na stavební práce.
3) Uvedená zakázka je zadávána mimo režim zákona a v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek.
4) Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této veřejné zakázky označovány
jako „uchazeč“, „dodavatel“ nebo „zhotovitel“.

a) Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:

veřejný zadavatel dle zákona

Právní forma:
Název zadavatele:

801 obec
Obec Patokryje

Sídlo zadavatele:

Patokryje č.p. 35, 434 01 Most

IČ/DIČ
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon/fax:
E-mail:

002 66 124
Karel Řehák – starosta obce
+420 476 118 232
starosta@patokryje.cz

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266124

dále jen „zadavatel“

Za zadavatele osoba pověřená administrací výběrového řízení
Název:
Sídlo:

Spolek Europrojekty

Zastupující:

Ing. Marie Harantová
- osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
286 95 381/ CZ28695381
(+420) 417 633 288/ (+420) 607 949 872
Europrojekty@europrojekty.cz

IČ/ DIČ:
Telefon/mob:
E-mail:

Jaroslava Haška 608/2, 434 01 Most
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b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název zakázky:
„Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“

Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Stavba řeší opravu stávajících místních komunikací na pozemcích 516 a 514/7 v obci Patokryje. Řešenou
ulici lze v současném stavu charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční třídy C, šířka vozovky je
proměnná v rozmezí 4,10 až 7,90 metrů. Silnice je obousměrná s dostatkem prostorů sloužícím jako výhybny.
V současné době je povrch vozovky ve špatném stavu s četnými poruchami krytu. Plocha vozovky je navržena
z asfaltu KCE tl. 100mm. Stávající povrch bude odfrézován. Celková délka trasy je 165m o celkové ploše
937m2. Šířka komunikace je navržena podle stávajícího stavu. Niveleta vozovky se nemění, příčné a podélné
sklony vozovky zůstanou zachovány. Systém odvodnění zůstane zachován. Chodník o celkové ploše 97m2
bude proveden z asfaltu KCE tl. 100mm. Šířka chodníku je navržena podle stávajícího stavu. Na nově
zrekonstruované komunikace bude provedena výměna betonového obrubníku BO 10/25 o celkové délce 95m.
Přesný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr je přiložen jako samostatná příloha s názvem položkový
rozpočet, kde jsou rovněž vyčísleny předpokládané náklady na stavební práce.
Zpracovatel dokumentace je obchodní firma NE2D Projekt s.r.o., IČ 228 01 014, sídlem Prokopa
Holého 2007, 434 01 Most. Zodpovědný projektant je Ing. Bc. Jiří Nedvěd, ČKAIT – 0402268.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel tímto výslovně umožňuje i jiné technicky
a kvalitativně obdobné či srovnatelné řešení.
Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazem výměr a projektovou
dokumentací, obojí je přiloženo elektronicky na datovém nosiči CD s názvem příloha č. 5 ZD
Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV 2008 hlavní slovník
Kód CPV
45233100-0
Stavební úpravy pro komunikace
Kód CPV
45233160-8
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Kód CPV
45233252-0
Práce na povrchové úpravě ulic
Kód CPV
45233222-1
Dláždění a asfaltování

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na základě rozpočtu zpracovaného
odborně způsobilou osobou a činní:
celkem 1.445.203,23,-Kč bez DPH.

Doba plnění předmětu zakázky:
Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace
Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 1. 05. 2016 do 30. 11. 2016.
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Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž
tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde k situaci,
že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění
o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

Místo plnění předmětu zakázky:
K. ú.: Patokryje (okres Most); 718301
P. č.: 516; 514/7 – vlastnické právo Obec Patokryje

c) Zadávací dokumentace a Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
1) Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a je přiložena v elektronické podobě na CD nosiči.
Výzva k podání nabídek včetně kompletní zadávací dokumentace je bezplatně přístupná všem uchazečům
prostřednictvím souborů uložených na adrese Profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00266124 v sekci dané zakázky.
2) Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu výběrového procesu musí být veškerá komunikace
se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod.,
je vyloučen, vyjma jednání ve smyslu prohlídky místa plnění v souladu se zákonem.
3) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané
osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na e-mail europrojekty@europrojekty.cz , jinak budou
uveřejněny prostřednictvím adresy Profilu zadavatele.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 04. 2016 do 10:00 hodin.
Nabídky podávejte osobně nebo poštou na adresu zadavatele:
Obecní úřad Patokryje, Patokryje č.p. 35, 434 01 Most
A to v úředních hodinách zadavatele:

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY:
Pondělí

08:00 – 13:00
16:00 – 17:00

Středa

08:00 – 12:00
17:00 – 19:00

Podmínky pro podání nabídek:
1) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce. Pokud uchazeč
požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako
poslední v pořadí.
2) Uchazeč, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
3) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.
4) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v uzavřené obálce.
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Obálka musí být označena:
Název uchazeče:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
e-mail:

„Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“
„NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA- ev. č. 006-2016“

Obecní úřad Patokryje
Patokryje č.p. 35
434 01 Most

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení
o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje
o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle
pořadového čísla nabídky, data a času doručení.
Otevírání obálek proběhne dne 22. 04. 2016
Obecní úřad Patokryje, Patokryje č.p. 35, 434 01 Most

ve

10:05

hodin

na

adrese

zadavatele:

e) Kvalifikace
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou
zakázku; a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů
Originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace uvedené níže, bude
povinen zadavateli předložit pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena Smlouva, a to před jejím
uzavřením. Nesplnění povinnosti předložení dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů bude
považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy.

a) Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel stanovuje, že uchazeči jsou povinni prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu.
Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
dle závazného vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace.
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
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 41) 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.
j) který není veden 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.
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Uchazeč, se kterým bude uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen
k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit:
originály či úředně ověřené kopie:
 výpisů z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů
 výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob, pokud má formu právnické osoby
 výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, pokud nabídku podává jako osoba fyzická
 potvrzení příslušného finančního úřadu o absenci daňových nedoplatků, a to jak v ČR,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
 potvrzení příslušného orgánu či instituce o absenci nedoplatků na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

b) Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel stanovuje, že uchazeči jsou povinni prokázat splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu a způsobem dle zákona viz ust. § 54 v rozsahu písm. a), b) a d).
Způsob prokázání profesních kvalifikačních kritérií
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
dle závazného vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace.
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který platným výpisem doloží skutečnost,
že je oprávněn provádět stavby na základě živnostenského oprávnění: „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“.

Uchazeč, se kterým mám být uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen
k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:
originály či úředně ověřené kopie:
 dle ustanovení § 54 písm. a) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
 dle ustanovení § 54 písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 dle ustanovení § 54 písm. d) zákona – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dokladem je myšlena
kopie osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra v oboru dopravní stavby
(nekolejové), vydaného ČKAIT 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.
Tento doklad bude doložen pro stavbyvedoucího, který bude odpovědný za vedení realizace
příslušných stavebních prací. Součástí tohoto dokladu bude taktéž čestné prohlášení
autorizované osoby, že pro danou zakázku a uchazeče bude zabezpečovat činnost
stavbyvedoucího. Prohlášení musí obsahovat podpis a otisk autorizačního razítka.

c) Ekonomické a finanční předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením čestného prohlášení
dle závazného vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace.
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d) Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel stanovuje, že uchazeči jsou povinni prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů v rozsahu.
Způsob prokázání technických kvalifikačních kritérií
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
dle závazného vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo prováděných stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.
Zadavatel stanovil, že technické kvalifikační předpoklady pro plnění zadávané veřejné zakázky splní
uchazeč, který
A) předloží seznam provedených stavebních prací za posledních 5 let
B) prokáže provádění minimálně 3 zakázek se srovnatelným plněním jako je předmět této veřejné
zakázky, a to v minimální hodnotě 700.000,-Kč bez DPH.

Uchazeč, se kterým mám být uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen
k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložit:


Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90
kalendářních dnů.

f) Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková včetně DPH, neboť
zadavatel pro tuto zakázku není plátce DPH a nevzniká mu nárok na odpočet DPH.
Nabídková cena, je celková cena v Kč nabídnutá uchazečem za plnění celého předmětu této veřejné zakázky
včetně DPH s tím, že hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, kdy nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou bude první v pořadí úspěšnosti nabídek.

g) Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Délka zadávací lhůty činí 60
kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
 Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

Platební podmínky




Platby budou probíhat na základě uchazečem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně
vyplněnými údaji vč. finanční částky, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená
plnění. Faktura bude předána zadavateli ve dvojím vyhotovení.
Veškeré podmínky vztahující se k zálohovým platbám se řídí platnými předpisy a standardy v účetní
praxi.
Pokud budou nedostatky a vady dodávek zjištěny, faktury budou vystaveny až po jejich odstranění
a protokolárním potvrzení formou zápisu.

Fakturační podmínky
Faktura bude předána zadavateli, který ji zkontroluje tak, aby mohlo dojít k řádnému převzetí faktury
a následné úhradě. Faktura bude vystavena společně s kompletním předávacím protokolem
o provedených stavebních pracích – tzv. soupisem provedených prací. Zadavatel poté její správnost
překontroluje, a pokud neshledá závady, potvrdí její správnost a úplnost. Splatnost faktur se stanovuje na 30
dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.
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Zadavatel si tímto vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
na Profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se oznámené o výběru nejvhodnější nabídky
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění
na Profilu zadavatele.
Zadavatel si tímto vyhrazuje možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, včetně důvodů
vyloučení formou jeho uveřejnění na Profilu zadavatele, přičemž se v takovém případě rozhodnutí
o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na Profilu zadavatele.
V Mostě, dne 11. 04. 2016

........................................................
Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Spolek Europrojekty
Příloha: CD nosič obsahující kompletní Zadávací dokumentaci včetně příloh.

Složka Příloha č. 5 ZD obsahuje:
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