Výzva k podání nabídek
(dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013)

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie

MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM - KOSTEL DRAŽICE

Zadavatel:

Zástupce zadavatele:

Obec Dražice
Dražice 166

Kněžská 365/22

391 31 Dražice

370 01 České Budějovice

IČ: 002 52 239

IČ: 260 88 398
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1 Identifikační údaje zadavatele
1.1 Zadavatel
Zadavatel
Obchodní firma / název

Obec Dražice

Sídlo

Dražice 166, 391 31 Dražice

IČ

002 52 239

Statutární zástupce

Stanislav Flígr, starosta

1.2 Zástupce zadavatele
Zástupcem zadavatele v tomto řízení se na základě příkazní smlouvy a plné moci stala společnost
GARANTA CZ a.s.
Zástupce zadavatele

Obchodní firma / název
Kněžská 365/22
Sídlo / kancelář

370 01

České Budějovice

GPS: 48°58'31.695"N, 14°28'37.025"E
(1. patro, nad obchodem Tommy Hilfiger)

IČ

260 88 398

DIČ

CZ26088398

1.3 Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Jméno, funkce

Mgr. Ing. Alena Prášková, projektový manažer
GARANTA CZ a.s.
Kněžská 365/22

Adresa

370 01 České Budějovice
GPS: 48°58'31.695"N, 14°28'37.025"E
(1. patro, nad obchodem Tommy Hilfiger)

Mobil

725 534 967

Telefon

386 321 233

E-mail

praskova@garanta-cz.eu
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2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Informace o druhu veřejné zakázky
Informace o druhu veřejné zakázky
Název VZ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM - KOSTEL DRAŽICE

Druh VZ dle předmětu

VZ na stavební práce

Druh VZ dle výše její předpokládané hodnoty

malého rozsahu
zakázka malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných postupů pro

Druh řízení

zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007-2013 (dále také Závazné postupy)

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázka je spolufinancována
z ROP NUTS II Jihozápad. Zadavatel respektuje zásady volného pohybu zboží, práva usazování, volného pohybu
služeb, zákazu diskriminace, rovného zacházení, transparentnosti, proporcionality a vzájemného uznávání.
2.2 Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZ je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je výstavba nové
místní komunikace III. třídy (vozovky) a nové místní komunikace IV. třídy (přilehlého chodníku) v lokalitě kulturní
dům – kostel v obci Dražice.
Předmět VZ je dále specifikován projektovou dokumentací pro stavební povolení MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KULTURNÍ DŮM – KOSTEL DRAŽICE a soupisem prací s výkazem výměr.
Povinností zhotovitele je příprava všech nutných podkladů, které si zadavatel vyžádá k výkonu inženýrské
činnosti a k zajištění kolaudace vč. potřebné součinnosti zadavateli k výkonu jeho činností.
Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV:


45000000-7 Stavební práce



45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště



45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace



45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
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Místo plnění veřejné zakázky
Územní jednotka

Název uzemní jednotky

Kód územní jednotky

NUTS 1

Česká republika

CZ

NUTS 2

Jihozápad

CZ03

NUTS 3

Jihočeský kraj

CZ031

NUTS 4 (LAU 1)

Okres Tábor

CZ0317

NUTS 5 (LAU 2)

Obec Dražice

CZ0317 552283

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 281 478,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z položkového rozpočtu sestaveného kvalifikovaným
rozpočtářem.

3 Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
ZD existuje jako samostatný dokument, obeslaní uchazeči ji obdrží společně s výzvou. Další uchazeči, kteří mají o
ZD zájem, ji mohou požadovat písemně. Písemná žádost (v tištěné podobě nebo elektronicky) musí být doručena
na adresu nebo e-mail (praskova@garanta-cz.eu) zástupce zadavatele. ZD včetně příloh bude poskytnuta emailem.

4 Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 11. 2. 2015 v 10:00 hod.
4.2 Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je adresa sídla zástupce zadavatele:
GARANTA CZ a.s.
Kněžská 365/22
370 01 České Budějovice
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Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od
8.00 do 13.30 hodin či na základě předchozí domluvy.

5 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů
c) technických kvalifikačních předpokladů
Více viz níže v jednotlivých podkapitolách.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele na
plnění veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů. Dodavatel dále není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat profesní kvalifikační
předpoklad, kterým je požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Podání společné několika dodavateli
Má-li být předmět 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 a
profesního kvalifikačního předpokladu, kterým je požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění ostatních
kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec uvedený nad tímto odstavcem použije
obdobně.
V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavatelé povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a
nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
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Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před
uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
V tomto případě je uchazeč povinen tyto doklady předložit.
Zmocnění
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele. V případě
podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
Při nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím
řízení.
Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Prokazování splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

5.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady, a to čestným prohlášením v následujícím znění
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních
dní ke dni podání nabídky. Uchazeč použije vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů, který je přílohou zadávací dokumentace.
Uznáno bude také prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:
a)

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, splňuje tento předpoklad jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
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či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
b)

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, splňuje tento předpoklad 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, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby

c)

nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu1

d)

vůči jehož majetku neprobíhá 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 nepostačující2 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů

e)

není v likvidaci

f)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele

g)

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)

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)

odpovědný(í) zástupce(i) nebo osoba(y) odpovídající za činnost dodavatele, prostřednictvím kterých
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů, nebyli v posledních 3 letech
pravomocně disciplinárně potrestáni či jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních
právních předpisů

j)

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 předpisu3

1

§ 2976 občanského zákoníku
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
3
§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
2
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5.2 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen dodat doklady uvedené
v následující tabulce.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Rozsah požadovaných informací a dokladů

Způsob prokázání splnění

Minimální úroveň

prostou kopií dokladu

-

1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
2) Doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů, zejména
doklad prokazující příslušné

v rozsahu „provádění
prostou kopií dokladu

staveb, jejích změn a
odstraňování“

živnostenské oprávnění či licenci
prostou kopií dokladu; pokud
není z dokladů doložených
v nabídce jednoznačně patrné,
že je osoba zabezpečující
odbornou způsobilost
dodavatele zaměstnancem či
3) Doklad(y) osvědčující odbornou
způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje

členem statutárního orgánu
dodavatele, doloží uchazeč
čestné prohlášení, že je tato
osoba jeho zaměstnancem;

v oboru
dopravní stavby

pokud tato osoba není jeho
zaměstnancem nebo členem
statutárního orgánu, doloží
uchazeč smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, která
dokládá plnění subdodavatele
na předmětné zakázce
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5.3 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen dodat doklady uvedené
v následující tabulce.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů
Rozsah požadovaných

Způsob prokázání splnění

informací a dokladů

Minimální úroveň
minimálně 3 stavební práce

1) Seznam stavebních prací

seznam stavebních prací s uvedením doby plnění a

zahrnující výstavbu,

identifikací stavby (uchazeč může vyplnit formulář „Seznam

rekonstrukci či modernizaci

dodavatelem za

referenčních staveb realizovaných dodavatelem“, který je

komunikací; každá stavba

posledních 5 let

přílohou zadávací dokumentace)

musí být v celkové hodnotě

provedených

min. 1 mil. Kč bez DPH

6 Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

7 Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví
pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč bez DPH;
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

8 Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených ve výzvě, a to buď na základě
žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je stanovena minimálně na 90 dní od uplynutí lhůty
pro doručení nabídek.
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Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu, který není povinen uchazečům sdělit,
a to v souladu s čl. 11 Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.
Ustanovení, která nejsou uvedena v této výzvě, se řídí Příručkou pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad, Závaznými
postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, příp. relevantními platnými právními předpisy.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení
nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele a to v souladu s čl. 6, odst. 6.7
Závazných postupů. Pokud této možnosti zadavatel využije, oznámení se v takovém případě považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel může
oznámení oznámit i zasláním oznámení písemně poštou.
Ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne odeslání oznámení o výsledku je vítězný uchazeč povinen poskytnout
součinnost k podpisu smlouvy se zadavatelem.

V Českých Budějovicích, 30. 1. 2015

..............................................................
zástupce zadavatele
na základě příkazní smlouvy a plné moci

Seznam zkratek
VZ .............................................. veřejná zakázka
ZD .............................................. zadávací dokumentace
ZVZ ............................................ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
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