Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení
Město Vysoké Veselí, zastoupené starostou Lubošem Holmanem, tímto na základě §25 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje úmysl
zadat veřejnou zakázku na akci: Oprava ulice Zahradní – Vysokém Veselí
a vyzývá Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
Podle §38 odst. 4 zákona zadavatel sděluje k této výzvě následující údaje:
a) identifikační údaje o zadavateli:

Investorem akce „OPRAVA ULICE ZAHRADNÍ“ – Vysoké Veselí
je: Město Vysoké Veselí
Sídlo: Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
Statutární zástupce: Luboš Holman, starosta města
IČO: 00272418
Telefon: 493592204, 607844952
Fax: 493592204
E-mail: mesto@vysokeveseli.cz Kontaktní osoba ve věci soutěže: Luboš Holman
b) informace o předmětu veřejné zakázky:

Název akce: „OPRAVA ULICE ZAHRADNÍ“ – Vysoké Veselí
Katastrální území: Vysoké Veselí
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na opravu ulice Zahradní ve
Vysokém Veselí.
Podrobnější informace k této zakázce podá starosta města na místě samém po telefonické domluvě
na tel. 493592204, 607844952.
c) Termín otvírání obálek, kterého se mohou zúčastnit i uchazeči, se stanoví na 20.04.2015 v
14,30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Vysoké Veselí, Mírové nám. 9, 507 03 Vysoké
Veselí (sídlo zadavatele).
Své nabídky uchazeči doručí na Městský úřad Vysoké Veselí, Mírové nám. 9, 507 03 Vysoké
Veselí (osobně nebo poštou). Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.04.2015 v 14,00 hodin.
Rozhodující pro podání nabídky je prezenční razítko podacího místa zadavatele. V případě doručení
poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce označené nápisem: Veřejná zakázka –

„OPRAVA ULICE ZAHRADNÍ“ – Vysoké Veselí - NEOTVÍRAT
Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného
zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné uchazeče
vyrozumět o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (§71 odst. 6
zákona).
Požadavky zadavatele:
Technická kritéria pro dodávku:
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle příslušných norem pro realizaci tohoto druhu díla,
stavba musí splnit požadavky příslušných podmínek a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a
činnostmi včetně BOZP;
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývajících ze stavebního řízení
(Souhlas s ohlášením stavebních úprav č.j. MuJc/2014/27378/DOP/DuM) a podmínky správců sítí

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002Sb. o technických požadavcích
na vybrané stavební výrobky a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. na výrobky označené CE, ve znění
novelizovaných předpisů.
Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými
v době provádění díla.
Doba provedení díla a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení prací: v závislosti na vhodných klimatických podmínkách, předpoklad
zahájení 05/2015, dokončení 09/2015
Požadavky na splnění kvalifikace:
Každý dodavatel prokáže splnění kvalifikaci podle § 50 a násl. zákona v nabídce ve lhůtě pro podání
nabídek.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal:
1. Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 zákona čestným
prohlášením v souladu s §62 odst. 2 zákona.
2. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (dle §55):
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona prokáže dodavatel
předložením dokladů:
dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Dodavatel předloží uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě a z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč.
3. Technické kvalifikační předpoklady (dle §56):
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem
za posledních 12 měsíců.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede, že v
posledních 12-ti měsících realizoval alespoň 3 stavební práce obdobného charakteru.
4. Profesní kvalifikační předpoklady (dle §54):
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů uvedených v
§54 písm. a) a b) zákona. Uchazeč v nabídce doloží:
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku
zapsán);
- příslušné oprávnění k podnikání, živnostenský list či koncesní listinu;
Doklady musí být v originálu nebo ve stejnopisu s ověřením jejich pravosti. Všechna v zadávacích
podmínkách požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, v
případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen v nabídce.
Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky:
Uchazeč v nabídce uvede jakou část veřejné zakázky v procentech z celkové ceny díla má v úmyslu
realizovat vlastními prostředky a jakou část VZ v procentech má v úmyslu zadat jiným osobám. U
těchto dodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo a specifikace plnění.
Zadavatel požaduje po uchazeči realizovat veřejnou zakázku min. z 50% vlastními prostředky.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracovaná podle zadávacích podmínek a oceněním prací a dodávek v
souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací. Variantní řešení je přípustné.
Uchazeč uvede celkovou cenu díla (za všechny objekty), ceny za jednotlivé objekty, dle rozdělení
předmětu díla.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné podobě.
Cena bude zpracována a členěna bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
Součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, že nabídková cena:
- obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla
- je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky

- nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kurzových, odlišného personálního
zabezpečení zakázky
Toto čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče.
Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových zákonů nebo za podmínek uvedených
v zadávacích podmínkách.
Nařídí-li zadavatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně a
není možná jejich kompenzace v rámci stavby, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za
použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň v nabídce.
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních
daňových dokladů – faktur, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací
a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele. Konečný daňový doklad –
konečnou fakturu je uchazeč oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících
užívání zadavatelem. Přílohou daňového dokladu – faktury budou oboustranně potvrzený předávací
protokol díla, zjišťovací protokol, soupis provedených prací, potvrzené oprávněným zástupcem
zadavatele. Splatnost dílčích daňových dokladů – faktur a konečného daňového dokladu – faktury je
do 60 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo ve smlouvě o dílo s vybraným uchazečem změnit nebo upravit platební
podmínky dle aktuální situace.
Návrh smlouvy o dílo:
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy o dílo dle specifikace předmětu VZ. Tento
předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce bezvýhradně akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem v této výzvě.
Zadavatel Město Vysoké Veselí si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem bez náhrad škod pokud neobdrží dotaci na výše uvedenou zakázku.
Požadavky na zpracování a uspořádání nabídky:
Nabídku podá uchazeč písemně, v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v
souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána
uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné
moci musí být v takovém případě součástí nabídky).
Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:
a) obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek
b) vyplněný krycí list nabídky (název a přesná adresa uchazeče, jméno pověřeného zástupce,
telefon, fax, e-mail, nabídková cena celkem, lhůta plnění)
c) doklady prokazující splnění kvalifikace
d) nabídková cena za dílo celkem v členění bez DPH, DPH, včetně DPH:
rozdělená na jednotlivé objekty:
e) oceněné výkazy výměr z přiložené dokumentace v listinné podobě
f) návrh smlouvy o dílo
Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu
seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil
veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti, že je uchazeč dokonale seznámil s místními
poměry důležitými k uskutečnění zakázky a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací
souhlasí a respektuje je. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče.
Kritérium hodnocení nabídek:
Pro posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek veřejné zakázky je rozhodující ekonomická
výhodnost a to je výše celkové ceny za předmět díla.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
musí být písemná a musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na
adresu MěÚ Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě
zadavatel poskytne zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů
ode dne doručení žádosti dle §49 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním
dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci.

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky umožní zadavatel jednotlivě po předchozí domluvě s
kontaktní osobou.
Lhůty výzvy:
Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán: Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu do
30.9.2015

Ve Vysokém Veselí dne 12.02.2015

Luboš Holman
starosta

