VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.

Údaje o zadavateli

Zadavatel veřejné zakázky
Název zadavatele
Sídlo

Obec Pačejov
Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice

IČ a DIČ

00255963
NUTS 4:
CZ0322 Klatovy

Územní statistická jednotka
Název veřejné zakázky
Kontaktní osoba oprávněná
jednat jménem zadavatele
a kontakty

2.

CZ 00255963
ZUJ:
556912

NUTS 3:
CZ032 Plzeňský

Pačejov rekonstrukce místních komunikací
Ing. Jan Vavřička, starosta Obce Pačejov
Tel.: +420 376 595 231, fax: +420 376 595 153,
mobil: +420 606 794 046
e-mail: starosta@pacejov.cz, www. pacejov.cz

Informace o veřejné zakázce
Veřejná zakázka
Povrchová úprava silnic
Dláždění a asfaltování
Stavební úpravy pro komunikace

Klasifikace předmětu veřejné
zakázky CPV

45233220-7
45233222-1
45233100-0

Druh zakázky

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky bez DPH

5 233 000 Kč

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Místo plnění

Místní komunikace správního území Obce Pačejov
(detailní popis v bodě 4.3 ZD)
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Postup zadavatele, úvodní ustanovení a informace o dostupnosti zadání

3.

3.1

Písemnou výzvu zadavatel dne 10. 3. 2015 zveřejnil na webových stránkách Obce Pačejov,
[http://www.pacejov.cz/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/ds-4745/p1=2400], po celou dobu
trvání lhůty pro podání nabídek a zároveň vyzve prostřednictvím doporučené zásilky pět
předpokládaných dodavatelů. Ostatní zájemci si mohou úplnou zadávací dokumentaci
vyžádat po předchozí domluvě na Obecním úřadě v Pačejově, bez úhrady.

3.2

Dodavatel je povinen se při zpracování nabídky řídit požadavky vyplývajících ze zadávací
dokumentace a z obecně platných a závazných norem upravujících danou problematiku.
Předložením nabídky ve stanovené lhůtě uchazeč plně a bez výhrad přijímá veškeré
podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k předložení nabídek a v zadávací
dokumentaci a zároveň v platné legislativě.

3.3

Zadavatel při zadání výše uvedené veřejné zakázky postupuje s ohledem na § 12 odst. 3, a
v souladu s § 18 odst. 5 zákona a § 6 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a s interními pravidly ROP NUTS II Jihozápad, tzn.
v režimu zakázek malého rozsahu na stavební práce. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz
na zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok.

4.

Popis předmětu zakázky

4.1

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti související s rekonstrukcemi místních
komunikací ve správních částech Obce Pačejov. Detailní popis stavebních prací dokládáme
jako součást ZD v příloze, stavební projekt. Jednotlivé části stavby jsou vymezeny závaznou
přílohou č. 6 ZD - rozpočet (17 záložek).

4.2

Pokyny k bezpečnosti a požadavkům zadavatele nad rámec vyplývající z platné zákonné
normy upravující danou problematiku v České republice:
 Při rekonstrukci musí být zajištěná dostupnost k sousedním stavbám a alespoň
omezený provoz na MK. Tj. dodavatel musí zajistit veškeré úkony k zajištění
bezpečnosti dopravy a pohybu obyvatelstva včetně řízení s příslušnými nadřízenými
orgány.

5.

Doba plnění, místo plnění a prohlídka místa plnění

5.1

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

5.2

Prohlídka místa plnění neproběhne. Místo předmětu plnění je volně přístupné.

5.3

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde k
situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet,
posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka a pro kterou nelze plnění veřejné
zakázky zahájit.

5.4

Předpokládaný termín zahájení zakázky: 30. 4. 2015
Mezní termín dokončení zakázky: 31. 7. 2015

5.5

Uchazeči (dodavatelé) jsou vázáni svou nabídkou v tzv. zadávací lhůtě, která začíná běžet
dnem ukončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel s ohledem na možné zákonem vymezené úkony, kdy lhůta
neběží, stanovuje lhůtu na 30 kalendářních dnů pro ty uchazeče, s nimiž může zadavatel
v souladu s § 82 odst. 4 ZVZ smlouvu uzavřít nebo do zrušení zadávacího řízení.
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6.

Místo a lhůta pro podání nabídek, dodatečné informace k ZD

6.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2015 v 17.00 hod.

6.2.

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele. Nabídky mohou být podány
jednak osobně viz úřední hodiny:
http://www.pacejov.cz/obecni-urad/os-10/p1=1023, nebo poštou - doporučeně. Při osobním
předání či doručením prostřednictvím České pošty, s. p., je nutno nabídku podat či adresovat
do sídla Obecního úřadu Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice. Nabídky musí
být zpracovány v souladu se ZD a v českém jazyku. Dne 27. 3. 2015 bude výjimečně úřední
den od 8.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00 hod.

6.3.

Zadavatel na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude pohlížet, jako by
nebyla podaná. Uchová všechny nabídky, tj. i obálky doručené po lhůtě. Obálky doručené
po lhůtě budou archivovány v neotevřené formě. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve
smyslu § 71 ZVZ.

6.4.

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost
o dodatečné informace musí být doručena zadavateli písemně, do 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, s využitím kontaktních informací v bodě 1.
Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle tazateli do 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti, zároveň je zveřejní na webových stránkách zadavatele a zašle
všem osloveným dodavatelům.

7.

Otevírání obálek

7.1

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 3. 2015 od 17.00 hodin v sídle
zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo neveřejného jednání.

8.

Požadavky na kvalifikaci

8.1

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimálních předpokladů na kvalifikaci v souladu se
ZVZ.

8.2

Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci, včetně vzorových dokumentů je uvedena v
zadávací dokumentaci.

9.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

9.1

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.

9.2

Hodnoceny budou dílčí hodnotící kritéria v bodové stupnici 0 – 100.




Nejnižší předpokládaná nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 80 %
Doba plnění ve dnech s váhou 5 %
Reakční doba nástupu firmy na odstranění závady v záruce ve dnech s váhou 5 %
3



Záruční doba v měsících s váhou 10 %

10.

Vyhrazená práva zadavatele

10.1

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit za podmínek stanovených v § 84 ZVZ,
především v případě neobdržení dotace, přičemž Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení.

10.2

Zadavatel si vyhrazuje právo neveřejného jednání.

V Pačejově dne 10. 3. 2015

…………………………………………..
Ing. Jan Vavřička, starosta Obce Pačejov
Vyvěšeno dne 10. 3. 2015
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