VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
do zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„HRADIŠTKO – rekonstrukce místních komunikací – I. etapa“

Vážení,
veřejný zadavatel Obec Hradištko, se sídlem: Hradištko 642, PSČ 28912, IČ: 00239135,
zastoupený Ing. Vlastimilem Šestákem, starostou, si Vás, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dovoluje
vyzvat k podání nabídky v rámci zadávacího řízení s názvem „HRADIŠTKO – rekonstrukce
místních komunikací - I. etapa“.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Zadavatelem veřejné zakázky je Obec Hradištko, která je veřejným zadavatelem dle ust. § 4
odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

Obec Hradištko
Hradištko 642, PSČ 28912
00239135
neplátce
Ing. Vlastimilem Šestákem, starostou

(dále jen „Zadavatel“)
Smluvní zastoupení zadavatele:
název:
WITERO s.r.o.
sídlo:
Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ:
24235865
kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Bubeníková
tel.:

mail:

+420 777215314

bubenikova@ak-bubenikova.cz

2. INFORMACE O DRUHU, PŘEDMĚTU A HODNOTĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
A. Název veřejné zakázky (projektu): HRADIŠTKO – rekonstrukce místních komunikací - I.
etapa.
B. Informace o zadávacím řízení:
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): veřejná zakázka na stavební práce.
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ): podlimitní veřejná zakázka.
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Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo použít v rámci tohoto řízení jednotlivá pravidla pro zadávací
řízení pro nadlimitní režim.
C. Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místních
komunikací - Za školou, U jatek a Kerské podlesí (jedná se o místní názvy jednotlivých
komunikací, nejedná se o oficiální názvy ulic), v obci Hradištko (okr. Nymburk) a dále
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (vč. Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr) pro výše uvedené komunikace, a to před zahájením
provádění stavebních prací. Specifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 92 odst. 2
ZZVZ je uvedena v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. Závazném
vzoru smlouvy, v Projektové dokumentaci (ve stupni: dokumentaci pro stavební
povolení), a na jejím základě zpracovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace (ve stupni: dokumentace pro stavební
povolení), která je přílohou zadávací dokumentace, byla zpracovaná celkem pro 9 úseků
komunikací (Za školou, U letadla, Nová, Spojovací, U Borku, Bubnova, Po Kopeckova, U
jatek, Kerské podlesí), proto tato projektová dokumentace obsahuje i části, které se
tohoto zadávacího řízení netýkají.
Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Obsahově
musí projektová dokumentace být zpracovaná v rozsahu v souladu s přílohou č. 6
vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace musí určovat stavbu v technických, ekonomických a
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky,
a to v části realizace stavebních prací, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické,
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit
vybranému dodavateli soupis úplných stavebních prací, dodávek a služeb a tomu
odpovídajícího výkazu výměr stavby.
D. Klasifikace předmětu plnění dle kódů CPV:
45000000-7 Stavební práce
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
E. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4,683.000,- Kč bez DPH.
3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (v souladu s ust. § 53 odst. 4 ZZVZ)
Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci
(čl. 5 zadávací dokumentace).
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
-

základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ
ekonomickou způsobilost dle ust. 78 ZZVZ
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-

technickou způsobilost dle ust. § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle
ust. § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu
§ 53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY POSKYTNUTÍ
Zadavatel poskytuje neomezený dálkový přístup k výzvě k podání nabídek a ke kompletní
zadávací
dokumentaci
k veřejné
zakázce
na
profilu
zadavatele:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obehradis/.
Po celou lhůtu pro podání nabídek bude zadávací dokumentace na profilu zadavatele
kompletní, neomezeně a dálkově přístupná.
5. JISTOTA
Zadavatel nepožaduje ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty.
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, ZADÁVACÍ LHŮTA
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.11.2020 v 11:00 hodin.
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění, neboť místo
budoucího plnění je veřejně přístupné.
Zadávací lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet v souladu s ust. § 40 ZZVZ okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje, dostupného na adrese: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obehradis/, dle tam
uvedených podmínek a pokynů.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými
v zadávací dokumentaci a dále v souladu s ZZVZ.
Podrobné informace jsou obsaženy v zadávací dokumentace.
8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje
celková nabídková cena v Korunách českých (CZK) bez DPH.
V Hradištku dne 17.10.2020
_____________________________

Ing.
Vlastimil
Šesták

Digitálně podepsal
Ing. Vlastimil Šesták
Datum: 2020.10.18
12:43:03 +02'00'
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Osoba oprávněná jednat
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