Výzva k podání nabídky
veřejný zadavatel - Obec Dívčice
vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen"ZVZ")

1) ldentifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:

Obec Dívčice

Druh zadavatele:

Veřejný

Sídlo:

Dívčice 41, 37348 Dívčice

IČ:

00244775

Statutární zástupce:

Radek Livečka- starosta obce

Telefon:

+420 387 999 260

e-mail:

obecdivcice@volny.cz

2) Identifikační údaje o poradci zadavatele:

Název poradce:

Eva Čechtická

Sídlo:

Sedlečko u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav

IČ:

61471194

DIČ:

CZ7559101913

Telefon:

+420 606 761 569

e-mail:

avebohemia@seznam.cz
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3) Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu plnění veřejné zakázky:
Název VZ:

Doplnění – CÚ II/2014

Druh VZ dle předmětu:

na stavební práce

Druh VZ dle výše předpokládané zakázka malého rozsahu
hodnoty:
Výše předpokládané hodnoty bez 1 821 000,DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z
položkového rozpočtu s výkazem výměr.
Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto
výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění
díla: Doplnění – CÚ II/2014
v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a touto zadávací
dokumentací.
Jedná se o výměnu zeminy v tělese budoucí komunikace,
která je součástí ZTV v obci Dívčice.

Klasifikace předmětu zakázky dle 45000000-7 - Stavební práce
číselníku NIPEZ:
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Výzva k podání nabídky bude zaslána 5 uchazečům. Zároveň bude výzva k podání nabídky
uveřejněna na webu obce Dívčice: http://www.divcice.cz
Poskytnutí Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) bude poskytnuta všem vyzvaným uchazečům k předložení
nabídky, kteří projeví zájem o účast v tomto výběrovém řízení a současně každému uchazeči –
dodavateli, který o tuto veřejnou zakázku projeví zájem na základě uveřejnění výzvy k podání nabídky
na webu obce Dívčice.
ZD bude poskytnuta v elektronické podobě, na základě písemné žádosti na adresu:
avebohemia@seznam.cz a to bezplatně.
Lhůty stanovené zadavatelem:
Lhůta pro podání nabídky:

12.1.2014 do 7.30 hodin

Místo podání nabídky:

Eva Čechtická, Sedlečko u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav

Otevírání obálek:

12.1.2014 v 10.00 hodin
Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce
uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek.

Místo otevírání obálek:

OÚ Dívčice, Dívčice 41, 373 48 Dívčice.

Prohlídka místa plnění:

Není stanoven jednotný termín prohlídky místa plnění, místo
realizace je veřejně přístupné.
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Zadávací lhůta:

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů

4) Kvalifikace dodavatelů:
Specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Minimální úroveň

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek
vychází

Doklad o splnění
základních kvalifikačních
předpokladů

Čestným prohlášením
dle § 53 odst.1 písm. a)
– k) v platném znění
Toto prohlášení nesmí
být ke dni podání
nabídky starší 90 dnů.
Čestné prohlášení musí
být podepsané osobou
oprávněnou jednat za
uchazeče.
Týká se všech členů
statutárního orgánu
(jednatelů, členů
představenstva)

originál

ZVZ, § 53 odst.

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání Minimální úroveň
splnění

Odkaz na část
zákona, ze které
požadavek vychází

Výpis z obchodního rejstříku,
prostou kopií
Prostá kopie
pokud je v něm zapsán, či
dokladu
výpis z jiné obdobné evidence,
Výpis nesmí být ke
pokud je v ní zapsán
dni podání nabídky
starší 90 dnů.

ZVZ, § 54, písm. a)

Doklad o oprávnění k
podnikání podle zvláštních
právních předpisů, zejména
doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či
licenci

ZVZ, § 54, písm. b)

Prostá kopie

v rozsahu
odpovídajícím
předmětu VZ

Ne výtisk
z elektronické evidence
– internetu!
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Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:
Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Doklad o ekonomické a
finanční způsobilosti
splnit VZ

Čestným prohlášením originál

Minimální úroveň

_

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek
vychází
ZVZ, § 50 odst.1 písm. c)

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Minimální úroveň

Seznam stavebních prací
provedených
dodavatelem za
posledních 5 let

seznam stavebních
prací, jehož přílohou
musí být osvědčení
objednatelů o řádném
plnění
nejvýznamnějších z
těchto stavebních prací

minimálně 5
ZVZ, § 56, odst. 3, písm.
stavebních prací,
a)
konkrétně se musí
jednat o zemní práce,
každou s rozpočtem
0,9 mil. Kč bez DPH.

(nejvýznamnějšími jsou
myšleny stavební
práce, které jsou
požadovány pro splnění
minimální úrovně; tato
osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění
stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom,
zda byly tyto stavební
práce provedeny řádně
a odborně).

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek
vychází

(každá z těchto
stavebních prací musí
být uvedena v
referenčním seznamu
stavebních prací a ke
každé musí být
doloženo osvědčení
objednatele).
V prosté kopie
dokladu

Vyžaduje – li zadavatel prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč
prokazuje splnění kvalifikace.
Jiné způsoby prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, může prokázat výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a
profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu, v jakém se údaje o této části kvalifikace uvedené ve
výpisu kryjí s kvalifikačními požadavky zadavatele.
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Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů, může prokázat splnění kvalifikace
platným certifikátem, který není starší 1 roku k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, a to
v rozsahu vyplývajícím z údajů zapsaných v certifikátu.
Při nesplnění kvalifikace bude postupováno dle § 60 ZVZ.
Dále musí být součástí nabídky písemný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Údaje o hodnotících kritériích
Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH. Vítěznou nabídkou bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH.

6) Způsob zpracování nabídky
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce.

7) Kontaktní osoba zadavatele
Eva Čechtická
Sedlečko u Soběslavě 3
392 01 Soběslav
mob.: +420 606 761 569
e-mail: avebohemia@seznam.cz

V Dívčicích dne 17.12.2014

………………………………………..
Radek Livečka
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