Výzva k podání nabídky – Oznámení o zahájení výběrového řízení
I.
Identifikační údaje zadavatele:
název:
Město Kelč
sídlo:
Kelč 5, PSČ: 756 43
IČ:
00303925
zastoupené:
Ing. Karel David, starosta
II.

Kontaktní osoba zadavatele pro výběrové řízení (pověřená osoba):

jméno:
JUDr. Lucie Rapantová
sídlem:
Pod Hůrkou 1413, 756 54 Zubří
IČ:
03062911
Fyzická osoba podnikající zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Rožnově p.R.
e-mail:
lucierapantova@tiscali.cz
tel:
602 284 972
III.

Úvodní informace:

1.

Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato výzva není výzvou ve
zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.

2.

Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací dokumentace
není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.

3.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to být důvodem
pro vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může
znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.

4.

Obsahuje-li tato výzva k podání nabídek a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo
znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Daných požadavků nebo odkazů je
používáno proto, že použití technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.

5. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Akce bude jedinou
bezbariérovou přístupovou trasou podél silnice III. třídy pro občany Města Kelč. Cílem projektu je zvýšení
bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
IV.

Název a popis předmětu zakázky:

A. Název:

Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč

B.

Druh zakázky:

stavební práce

C.

Popis předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je „Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč“ dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanova 1150, 757 01 Valašské meziříčí v 4/2017 a
položkového rozpočtu – blíže viz přílohy výzvy.

D. Rozsah předmětu veřejné zakázky:
Rozsahem veřejné zakázky je:
Stavba chodníku:
- délka - 165,01m
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- šířka - 1,65m, pochůzí šířka min.1,5m
- plocha chodníku - F=272,2m2
- podélný sklon kopíruje přilehlou silnici III/4387
- příčný sklon je 2,0%
Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy o dílo, která je
přílohou této výzva k podání nabídek. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel jeho změnu
nepřipouští. Dodavatel do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Smlouva
bude podepsána oprávněnou osobou účastníka.

V.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1 114 484,65 Kč bez DPH

VI.
a.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení:

02. 07. 2018

Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky:

do 31. 08. 2018

b.

VII.

katastrální území Kelč – Nové Město, blíže viz projektová dokumentace

Místo plnění:

Obchodní a platební podmínky

1.

Obchodní podmínky a podmínky provádění zakázky vyplývají ze vzorové smlouvy o dílo (viz příloha), která
je pro zpracování nabídky závazná. Přílohou smlouvy o dílo bude seznam poddodavatelů, které bude
dodavatel využívat při realizaci zakázky.

2.

Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena po dokončení a předání veřejné zakázky. Splatnost faktur
se sjednává na 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VIII.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

A. Lhůta pro podání nabídek končí:

15. 03. 2018, do 14.30 hodin.

B. Místo pro podání nabídky:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech na Podatelnu MěÚ Kelč, Kelč 5, PSČ: 756 43, v Po a St v době od
7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00, v Út a Čt v době od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30 a v Pá v době od 7:30
do 11:30, nebo zaslat na uvedenou adresu. V poslední den lhůty lze nabídku podat až do konce lhůty pro
podání nabídek. Nabídky lze podat rovněž poštou; v případě doručení nabídky poštou je za okamžik podání
nabídky považováno průkazné převzetí nabídky zadavatelem.
Další podmínky:

Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném:
„Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč“ a slovy: „NEOTVÍRAT“. Na obálce
či obalu bude uvedena identifikace účastníka (včetně e-mailového či telefonického
kontaktu).
Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.
Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času stanoveného pro ukončení
soutěžní lhůty. V případě, že cenová nabídka bude doručena po uplynutí soutěžní
lhůty, obálka nebude otevřena.

IX.

Údaje o způsobu hodnocení nabídek:

1.

Jako nejvýhodnější nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku a to podle nejnižší nabídkové
cena v Kč bez DPH.

2.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší.
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X.

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:
1.

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který:
a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické
osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění
základních způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 ZZVZ.

2.

Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence (komory), pokud
je v ní zapsán ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

3.

Doklad o oprávnění k podnikání předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského
rejstříku. Živnostenské oprávnění na: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zadavatel umožňuje i
živnostenské oprávnění na obdobný obor činnosti, který umožní realizaci veřejné zakázky.

4.

Seznam minimálně 2 významných stavebních prací obdobného charakteru realizovaných dodavatelem za
posledních 5 let; obdobným charakterem se rozumí zakázky na realizaci chodníku nebo obdobné
zpevněné plochy s hodnotou plnění min. 500 tis. Kč bez DPH u každé z nich. Seznam stavebních prací
předloží dodavatel v rámci své nabídky, obsah tohoto seznamu vyplývá ze vzoru – viz příloha výzvy
k podání nabídky.

5.

Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel
vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Účastník může předložit k prokázání
kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný doklad – při jeho posuzování bude
postupováno dle ZZVZ.

XI.

Požadavky na formu zpracování nabídky, obsah nabídky a způsob předložení nabídky:

1.

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení a předložena v uzavřené
neporušené obálce. Zadavatel nepřipouštíte variantní řešení.

2.

Nabídka musí obsahovat:
a)

krycí list nabídky (náležitosti viz příloha);

b) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobu účastníka (vzor viz příloha);
c)

doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:
a.

čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha),

b.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,

c.

doklad o oprávnění k podnikání,
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d.

Seznam realizovaných zakázek (vzor viz příloha).

3.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

4.

V případě, že některé části nabídky (včetně smlouvy) budou podepsány osobou pověřenou zastupováním
účastníka, předloží účastník příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

XII.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.

Nabídková cena bude zpracována v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH uvedené v krycím
listu nabídky (vzor viz příloha) a v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému provedení zakázky.

2.

V příloze výzvy k podání nabídky je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý
rozpočet“), který jsou všichni účastníci povinni vyplnit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektem, je pro zpracování nabídky závazná elektronická
forma Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doporučuje účastníkům
ověřit si soulad Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí
projektu a případné rozpory si vyjasnili prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek.

3.

Účastník je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „naceněný položkový rozpočet“), a to v písemné podobě. V
případě rozporu je rozhodující písemná podoba naceněného položkového rozpočtu. Naceněný položkový
rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy. Účastník je povinen dodržet strukturu a obsahovou
náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.

Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např.
doplněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením
měrných jednotek apod., je účastník povinen tuto změnu zahrnout do svého Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb. Taková úprava se nepovažuje za porušení zadávacích podmínek.

5.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které
jsou přílohou této výzvy k podání nabídek a naceněnými položkovými rozpočty, může zadavatel vyloučit
účastníka z výběrového řízení nebo žádat jeho objasnění nabídky.

6.

V případě, že ze strany účastníka dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji účastník z
vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby
definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Pokud se při
plnění veřejné zakázky prokáže, že účastník v rámci své nabídky upravil nebo nějak změnil položky v
položkovém rozpočtu oproti předloženému Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
má zadavatel právo požadovat plnění uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

7.

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (viz
příloha výzvy k podání nabídek).

XIII.

Ostatní ujednání

1.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

2.

Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené výše.

3.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně (vč. elektronicky) požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek ve lhůtě alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to u pověřené
osoby zadavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytováno přednostně uveřejněním na profilu
zadavatele

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.

5.

Zadavatel si vyhrazuje, že provede posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po
hodnocení nabídek. Poté bude u vybraného dodavatele provedeno posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení. U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém
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řízení provedeno až, pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva. Posouzení a hodnocení
nabídek provede zadavatelem jmenovaná komise.
6.

Dodavatel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financí, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

7.

Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po
dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast
zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po
dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a případně oznámení o
vyloučení účastníka výběrového řízení stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení výběrového řízení
(tedy na profilu zadavatele). V takovém případě se oznámení výsledku výběrového řízení a případné
oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení považuje za doručené všem dotčeným účastníkům
výběrového řízení okamžikem uveřejnění.

XIV.

Informace o otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 03. 2018, v 14.35 hod na Městském úřadě v Kelči, Kelč 5,
PSČ: 756 43. Tohoto jednání se mají možnost zúčastnit dodavatelé, kteří podali ve lhůtě stanovené zadavatelem
nabídky. Zadavatel si vyhrazuje změnit tento termín, učiní tak telefonicky či e-mailem všem dodavatelům, kteří
podali nabídky. Pro tento případ vyznačí účastník na obálce platný telefonní či e-mailový kontakt, jinak nebude
o této změně termínu vyrozuměn a zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky bez přítomnosti dodavatele,
jehož nemohl z tohoto důvodu kontaktovat.

XV.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

Projektová dokumentace
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Smlouva o dílo
Krycí list nabídky (vzor)
Čestné prohlášení – základní způsobilost
Seznam realizovaných zakázek (vzor)
Stavební povolení
Poddodavatelské schéma

V Zubří dne 1. 3. 2018

JUDr. Lucie Rapantová v.r.
Digitálně podepsal

Lucie
JUDr. Lucie JUDr.
Rapantová
Rapantová Datum: 2018.03.01
09:08:34 +01'00'
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