Zadavatel: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
Se sídlem: Klášter Hradiště nad Jizerou č.2, 294 15 Klášter Hradiště n. Jiz.
Osoba zastupující zadavatele: Jiří Navrátil, starosta obce
IČO: 00238 007
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění, oznamuje, že je prováděn výběr zhotovitele na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
„Komunikace pro pěší na pozemcích parc. č. 252/40 a 217/10 kú Klášter Hradiště nad
Jizerou“
1.

2.

Zadavatel zakázky
Název zadavatele:

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou

Sídlo:

Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15 Klášter Hradiště nad J.

Statutární zástupce:

Jiří Navrátil, starosta

Ve věcech technických:

Jiří Navrátil

IČ:

00238007

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný

Předmět veřejné zakázky:
Předmět zakázky s názvem „Komunikace pro pěší na pozemcích parc. č. 252/40 a
217/10 kú Klášter Hradiště nad Jizerou“ je podrobně popsán v projektové dokumentaci a
výkazu výměr zpracovaném společností Anitas s.r.o.

Zadavatel má právo omezit (upravit) předmět plnění díla v průběhu plnění.
3.

Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládané zahájení: na pokyn zadavatele
Předpokládané ukončení: do 31.8. 2019
Místem plnění je Klášter Hradiště nad Jizerou

4.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 400.000.- Kč bez DPH.
Zadavatel předpokládá financování z vlastních prostředků.

5.

Kvalifikace:
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je prokázání splnění
kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
•

základních kvalifikačních předpokladů,

•

profesních kvalifikačních předpokladů,

•

prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek
stanovené v textu výzvy. Dodavatel předkládá veškeré doklady prokazující splnění
kvalifikace v prosté kopii.
A) Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona.

B) Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
✓ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Tyto doklady nesmějí být starší 90 dni kalendářních
dnů ke dni podání nabídky,
✓ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci pro činnost provádění staveb, jejich změn a
odstraňování,
Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, uchazeč
doloží v prosté kopii.
C) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Uchazeč doloží prohlášení, ve kterém uvede, že je ekonomicky způsobilý pro plnění
veřejné zakázky po celý průběh jejího plnění.
6.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny,

měna

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné
náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to
včetně nákladů, které budou spojeny se zapracováním změn a doplnění připomínek
vzešlých z požadavků dotčených orgánů, jakož i náklady spojené se zapracováním
podmínek možných vydaných povolení do projektové dokumentace, dále ostatní
režijní náklady, dopravu, pojištění, poplatky, publicitu, vedlejší náklady apod.
Měnou zadávacího řízení je Kč.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v tomto členění:
Cena bez DPH …………..,-Kč (slovy: …………. korun českých)
DPH ve výši 21% …………..,-Kč (slovy : …………korun českých)
Cena včetně DPH ve výši ….………..,-Kč (slovy : …………korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

Pro ocenění dílčích položek předmětu této veřejné zakázky použije uchazeč výkaz
výměr v el. podobě, viz příloha zadávací dokumentace (uchazeč ocení všechny
jednotlivé položky výkazu výměr, a to bez úprav a změn textů a řazení položek výkazu
výměr). Uchazečem oceněný výkaz výměr bude předložen v tištěné i v elektronické
podobě, kde zadavatele stanovuje, že platná je tištěná podoba výkazu výměr.
V případě, že uchazeč neocení výkaz výměr v souladu se zadávací dokumentací, bude
nabídka uchazeče vyřazena.
7.

Obsah nabídky:
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:
a. Krycí list
b. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle článku 6 zadávací dokumentace
c. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobu jednat jménem či za uchazeče – vlastní
návrh
d. Výkaz výměr
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč. Výčet dokumentů
obsažený v předešlém odstavci slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při
kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost
doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se
uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento
výčet dokumentů.

8.

Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

9.

Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy
Zadavatel nepředepisuje znění smlouvy o dílo. Návrh smlouvy vyhotoví uchazeč.

9.1

10.

Datum vyhlášení zakázky: 8.3. 2019
Lhůta pro podání nabídky: 25.3. 2019 do 09,00 hodin
Místo (Adresa) pro podání nabídek:
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15 Klášter
Hradiště nad Jizerou
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 25.3. 2019 v 09,00 na adrese zadavatele. Při
otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce uchazeče.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

11.

Posouzení nabídek
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele
uvedených ve výzvě a v zadávacích podmínkách. Při posouzení nabídek uchazečů
z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, bude vyřazena. O
vyřazení nabídky zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče, který nabídku
podal.
Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je přizvaný poradce povinen
učinit prohlášení.

12.

Hodnotící kritéria, způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH. Předmětem hodnocení jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr.
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu.

13.

Výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka
bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří
podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek, a nebyli vyloučeni z účasti ve
výběrovém řízení.

14.

Další informace
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu nejpozději do
podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
V případě, že bude obsahovat jakákoliv část zadávací dokumentace názvy výrobků či
výrobců, je tímto definována pouze minimální technická úroveň a uchazeči jsou
oprávněny nabídnout zadavateli jiné výrobky, které však musí splňovat minimální
definovanou úroveň.
Přílohy
1. Výkaz výměr
2. Dokumentace

V Klášteře Hradišti nad Jizerou dne 7. 3. 2019, Jiří Navrátil, starosta

