Odstranění povodňových škod – sedimentační nádrže Mojné
Identifikační číslo EDS – 117D914003415

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel:

Obec Mojné

Sídlo:

Mojné 19, 382 32 Mojné

Zastoupena: Janou Zoufalou – starostkou obce Mojné
00665665

IČ:

Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných
zakázkách Vás
VYZÝVÁ
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a k prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů na zhotovitele stavby

„SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE MOJNÉ“
Nejedná se zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / jméno a příjmení u FO
Obec Mojné
Sídlo / místo podnikání / bydliště
Mojné 19, 382 32 Mojné
Identifikační číslo
00665665
Telefon
Jana Zoufalá / 380 743 778
E-mail
obecmojne@seznam.cz
Kontaktní osoba zadavatele / telefon / E-mail
Bc. Dan Hansel / 603 449 460 / in.al@centrum.cz
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
„SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE MOJNÉ “
Stručný textový popis veřejné zakázky
V rámci realizace dojde k odstranění sedimentu po přívalových deštích ze dvou
sedimentačních nádrží. Budou dále nově zřízeny lávky u požeráků a opraveny
bezpečnostní přelivy. Dále dojde k opravě vodoteče nad Horní sedimentační nádrží.
Vodoteč je na několika místech vybřežená ze svého koryta.
Předmětem plnění zakázky je kompletní dodávka stavebních a montážních prací dle
projektové dokumentace, která je součástí této výzvy.
Místo plnění / realizace
Obec Mojné
Předpokládaný termín zahájení
Červenec 2014
Dokončení stavby max do
Listopad 2014

3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci jako přílohu této výzvy.
Zadávací dokumentace je k dispozici na adrese zadavatele.

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
nebo předány osobně
Datum

Hodina

23.7.2014

13,00

Adresa pro podání nabídky
Mojné 19, 382 32 Mojné
Jiné upřesňující údaje, lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou své nabídky předložit do středy 23.7.2014 do 13,00 hodin
Při doručení poštou je rozhodující prezenční razítko obce, včasnost doručení je rizikem
uchazeče.
Odvolat zaslanou nabídku je možné písemnou formou nejpozději do dne otevírání
obálek s nabídkami.
Všechny nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijaty.
Předpokládaná cena zakázky činí 2,5 mil. Kč bez DPH
Elektronické podání nabídky
Tato forma není přípustná
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 zákona
č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákona“)
5.1 Základní kvalifikační předpoklady – podle § 53 odst. 1 zákona
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 lze prokázat
předložením čestného prohlášení.
a) dodavatel 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,
podplácení, 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; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 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,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) dodavatel 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, musí tuto podmínku splňovat 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,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
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e) dodavatel není v likvidaci,

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

g) dodavatel 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) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady – podle § 54 písm. a), b), c)
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Splnění kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením prosté kopie:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost (vodní stavby) dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
5.3 Technické kvalifikační předpoklady – podle § 56, odst. 3, písm. a) zákona
Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč:
a) seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3
roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací: 3x rekonstrukce (odbahnění) sedimentačního rybníka
v minimálním objemu 1,2 mil. Kč bez DPH za jednu akci
5.4 Čestné prohlášení – podle § 50, odst. 1, písm. c) zákona
a) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku

6. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky podle § 78 odst. 1 písm. b)
je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Jana Zoufalá
starostka obce Mojné

V Mojném dne 4.7.2014
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Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
§ 44 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných
zakázkách
1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky budou vycházet v plném rozsahu ze všeobecných obchodních
podmínek podle obchodního zákoníku
Provedené práce budou hrazeny po dokončení stavby a předání zadavateli.
Doba splatnosti faktur bude 15 dnů.
2. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení
3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována na stavební práce podle předložené projektové
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dokumentace s popisem jednotlivých oddílů a standardů s případnými odchylkami od
projektové dokumentace, které uchazeč měl nebo mohl, na základě svých odborných a
technických znalostí, předpokládat. Nabídková cena se zpracuje jako cena nejvýše
přípustná na základě jednotlivých cen a sazeb, DPH bude uvedeno zvlášť. Cena bude
pevná a jednotkové ceny uvedené v nabídce zůstanou nezměněny po celou dobu
výstavby.
Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace
v elektronické a tištěné podobě.
Změna nabídkové ceny není možná s výjimkou případů věcných změn, které by
požadoval zadavatel nad rámec zadávací dokumentace.
Dojde-li při zpracování nabídky k nesouladu mezi dokumentací stavby a výkazem
výměr, jsou pro stanovení nabídkové ceny rozhodující údaje obsažené ve výkazu
výměr.
Obsahuje-li zadávací dokumentace jakékoliv požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, specifické označení výrobků, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho
organizační složku za příznačné, průmyslové vzory, ochranné známky či označení
původu, zadavatel umožňuje použít i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.
4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka a požadované podklady musí být podány písemně a podepsány osobami
oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka
bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka
společnosti a datum. Nabídka bude předložena v uzavřené, razítky uchazeče zapečetěné
a označené obálce s nápisem „Sedimentační nádrže Mojné“ a opatřena nápisem
„NEOTVÍRAT“
5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.
6. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku. Uchazeč, který bude uveden ve více než
v jedné nabídce, bude vyloučen.
Nabídka bude zpracována a předložena v českém jazyce.
Zadavatel nepožaduje
dokumentace.

úhradu

nákladů

souvisejících

s poskytnutím

zadávací

Účastníci soutěže musí chránit informace získané v dokumentech soutěže jako
soukromé a důvěrné. Veškeré dokumenty soutěže mohou být použity pouze pro účely
této soutěže.
Účastníci soutěže nebudou uznáni způsobilými, jestliže:
-

zavinili závažné zkreslení faktů vzhledem k poskytnutým informacím

-

nedodrželi smlouvu na jiné zakázce téhož zadavatele

7. Otevírání obálek / smlouva o dílo
Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude provedeno dne 23.7.2014 ve 13:00 hodin
na obecním úřadě v Mojném.
Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
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Náklady organizátora výzvy k podání nabídky hradí zadavatel, který též hradí náklady
na vyhodnocení nabídek.
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Návrh smlouvy o dílo je součástí
zadávací dokumentace a bude součástí každé podané nabídky.
Příslušné povolení a další doklady budou předány vítěznému uchazeči.
8. Součásti zadávací dokumentace
a) Projektová dokumentace – kompletní 1 paré v el. podobě
b) Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr v elektronické podobě
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Místo stavby je volné a je možné po dohodě se zástupcem města provést prohlídku
místa plnění.

Jana Zoufalá
starostka obce Mojné
V Mojném dne 7.7.2014
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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