MĚSTO VELKÉ HAMRY

PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE
K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Velké Hamry – splašková stoka Nad školou“
I.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823, + 420 606 611 600
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

II.

Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o vybudování nové splaškové stoky z KTH DN 300 dlouhé 261 m se sedmi revizními
šachtami. Stavba je určena k odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících nebo ke stavbě
navržených rodinných domů v jejím okolí. Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci, která
je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kód CPV: 45231300-8 – stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

III.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace v plném rozsahu včetně jejich veškerých příloh případných vysvětlení zadávací
dokumentace, změn či doplnění zadávací dokumentace jsou k dispozici na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595.

MĚSTO VELKÉ HAMRY

IV.

Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek včetně informace o
tom v jakém jazyce mohou být podány

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

22.5.2017
5.6.2017 ve 13:00 hod.

Místo:
Nabídka bude doručena písemně do konce lhůty pro podání nabídky na adresu: Město Velké Hamry,
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod.
Způsob podání nabídek:
Nabídka bude zpracována v tištěné formě a to v jednom originále (označeném „originál“) a v jedné
kopii (označené „kopie“).
Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka (originál spolu s kopií) musí být podána v jedné uzavřené obálce, která musí být označena
názvem veřejné zakázky a slovem NEOTVÍRAT. Obálka musí být opatřena adresou adresáta a adresou
dodavatele, na niž je možné zaslat případnou korespondenci týkající se veřejné zakázky. Zadavatel
eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být
předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce

V.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu:
a) Základní způsobilost (§74)
b) Profesní způsobilost (§77) a
Doklady o kvalifikaci dodavatel předkládá v nabídkách v kopiích a nebo je může nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejnou zakázku podle §87 zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení se řídí ustanoveními § 76 zákona.
Použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 zákona.
V případě prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje dle §81 zákona.
V případě prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů se postupuje dle §82 zákona.
Splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí §228 zákona.
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Prokazování kvalifikace certifikátem systému certifikovaných dodavatelů se řídí §233 zákona.
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení se řídí §88 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o profesní kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rozsah kvalifikace:
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) Základní způsobilosti vyplývající z ustanovení §74 odst. 1 písm. a)-e) zákona. Dodavatel
prokazuje splnění základní způsobilosti předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů (písm.
a), potvrzením příslušného finančního úřadu (písm. b), písemného čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani (písm. b), písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému
zdravotnímu pojištění (písm. c), potvrzení příslušné OSSZ (písm. d) a výpis z OR, nebo
předložením čestného prohlášení v případě, že není v OR zapsán (písm. e). Je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2
a vedoucí pobočky závodu.
b) Profesní způsobilosti dle ustanovení §77 odst. 1 zákona
Dodavatel v nabídce prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z OR nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
VI.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

VII.

Závěr

Zadavatel si vyhrazuje oznámit své rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a
rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí se považují za
doručená okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Ve Velkých Hamrech dne 18.5.2017
Ing. Jaroslav Najman, starosta, v.r.

