Toto výběrové řízení zahrnuje projekty
podpořené z dotačních programů MMR
ČR, SFDI ČR a Olomouckého kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude
zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES. Tyto zásady zahrnují volný pohyb
osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení,
transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti,
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem
zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Veškeré další údaje,
které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek výběrového řízení, předává písemně
prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce na adresy,
které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti ve výběrovém řízení.
Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.
Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že
zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Obec Majetín

Sídlo:

Lipová 25, 751 03 Majetín

IČ:

00299197

DIČ:

CZ00299197

Zastoupený:

Miroslavou Zavadilovou, starostkou obce

Kontaktní osoba:

Miroslava Zavadilová, starostka obce

Telefon:

581 741 740

E-mail:

starosta@ majetin.cz

3. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zakázky:

Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně

Druh zakázky dle hodnoty:

Zakázka malého rozsahu

Druh zakázky dle předmětu:

Zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
č. 137/2006 Sb. v platném znění.

4. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce stanovených
úseků chodníků a místních komunikací v obci Majetín. Rekonstrukce bude realizována celkem na
třech úsecích chodníků a komunikací, které jsou konkrétněji specifikovány v Projektové dokumentaci
a v Soupisu prací (slepém rozpočtu).
Popis předmětu zakázky
Úsek A : ulice U Sokolovny- jižní část
V rámci této části zakázky bude provedena rekonstrukce místní komunikace a chodníku
v jižní části ulice U Sokolovny (řešený úsek se nachází mezi křižovatkami s ulicemi Polní
a Novostavby). Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace,
chodník podél komunikace, vjezdy k rodinným domům a zatravněné plochy. Stávající
vozovka a chodník vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. Komunikace slouží jako
příjezdová cesta k rodinným domům. Rekonstrukce komunikace spočívá v odfrézování
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stávající komunikace v tl. 5 cm a v nahrazení novými asfaltovými vrstvami v tl. 10 cm
přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení. Chodník bude nově
vybudován, stávající vjezdy a vstupy k rodinným budou předlážděny nebo dobetonovány.
Komunikace bude provedena přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém
uspořádání. Součástí stavby je vybudování 5 parkovacích stání- jedná se o 2 kolmá
a 3 podélná parkovací stání. Konkrétní specifikace části A veřejné zakázky je dána Soupisem
prací (Příloha č. 4) a výtahem z projektové dokumentace (Příloha č. 6A).
Úsek B : ulice U Sokolovny- severní část
V rámci této části zakázky bude provedena rekonstrukce chodníku v severní části ulice
U Sokolovny (řešený úsek prochází od křižovatky s ul. Polní směrem k nákupnímu středisku
a končí napojením na ul. Berčíkov). Současnou úpravu tvoří stávající asfaltobetonová
komunikace, chodník, vjezdy k nemovitostem a zatravněné plochy. Délka chodníku je
326,92 m, šířka chodníku je 1,50 m. V místech stávajících vjezdů je navržen pojížděný
chodník. Chodník bude lemován betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 15 cm při styku
s vozovkou. Při styku se zelení budou použity obrubníky BO 10/25 přičemž na jedné straně
bude obrubník zapuštěný z důvodu odvodnění a na straně druhé bude mít fázi min. 6 cm
z důvodu zřízení umělé vodící linie. V místě pro přecházení nebo vstupu z chodníku na
vozovku bude obrubník snížen na fázi 2cm. Vstupy na vozovku, místa pro přecházení budou
značeny dle platných norem a vyhlášek. Pojížděný chodník bude lemován zapuštěnými
betonovými obrubníky BO 10/25. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce/ výstavba
2 autobusových přístřešků na zastávkách u obchodu a u hasičské zbrojnice. Konkrétní
specifikace části B veřejné zakázky je dána Soupisem prací (Příloha č. 4) a výtahem
z projektové dokumentace (Příloha č. 6B).
Část C : ulice Náves
V rámci této části zakázky bude provedena rekonstrukce chodníku podél stávající
cyklostezky v ulici Náves (řešený úsek se nachází mezi křižovatkami s ulicemi Za Humny
a Školní). Současnou úpravu tvoří stávající cyklostezka ze zámkové dlažby, chodník, vjezdy
k nemovitostem a zatravněné plochy. Chodník je od cyklostezky oddělen pásem ze směsi
trvalek a nízkých keřů. Délka chodníku je 262,20 m, šířka chodníku je 1,50 m. V místech
stávajících vjezdů je navržen pojížděný chodník. Chodník bude lemován betonovými
obrubníky BO 10/25, přičemž na jedné straně bude obrubník zapuštěný z důvodu
odvodnění a na straně druhé bude mít fázi min. 6 cm z důvodu zřízení umělé vodící linie.
Zadávací dokumentace: Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně

- 3 -

Toto výběrové řízení zahrnuje projekty
podpořené z dotačních programů MMR
ČR, SFDI ČR a Olomouckého kraje

V místě pro přecházení nebo vstupu z chodníku na vozovku bude obrubník snížen na fázi
2 cm. Vstupy na vozovku, místa pro přecházení budou značeny dle platných norem
a vyhlášek. Pojížděný chodník bude lemován zapuštěnými betonovými obrubníky BO 10/25.
Konkrétní specifikace části C veřejné zakázky je dána Soupisem prací (Příloha č. 4)
a výtahem z projektové dokumentace (Příloha č. 6C).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého
závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná cena
předmětu zakázky je zadavatelem stanovena jako nejvyšší možná.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 4.450.000,- Kč bez DPH

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení:

16.05.2016

Předpokládaný termín ukončení:

30.11.2016

Konkrétní harmonogram výstavby bude projednán s vítězným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit tento harmonogram s ohledem na konkrétní potřeby, které by eventuálně vyplynuly
z procesu koordinace stavebních činností na jednotlivých úsecích v rámci této zakázky.
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění jednotlivých částí zakázky stanovené zadavatelem jsou jednotlivé parcely
v katastrálním území Majetín, které jsou blíže určeny v projektové dokumentaci zakázky.

6. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Doba prokazování kvalifikace – ve lhůtě pro podání nabídek. Není-li stanoveno jinak, předkládá
dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, se
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kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou Čestného prohlášení
podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče (příloha č. 3).
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

b)

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list, výpis z živnostenského
oprávnění),

Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních 3 letech úspěšně realizoval
alespoň 3 dodávky obdobného charakteru pro veřejného zadavatele (např. rekonstrukce místních
komunikací, rekonstrukce chodníků, nová výstavba komunikací a chodníků apod.), každou z nich
alespoň v celkové hodnotě zakázky 2.000.000 Kč bez DPH. Uchazeč uvede požadované údaje v
rozsahu a struktuře dle specifikace na Referenčním listu (příloha č. 3).
Zadavatel je oprávněn ověřit u zástupců veřejného zadavatele všechny uvedené údaje včetně kvality
a úrovně poskytovaných služeb.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti v
zadávacím řízení vyloučen.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit
vlivem změn cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky.
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Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou kompletních rozpočtů
jednotlivých částí zakázky. Nabídková cena bude vždy uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši
a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena díla bude fakturována a placena po dokončení a předání jednotlivých úseků díla, se splatností
faktur 30 dní ode dne doručení faktury. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

8. DODATEČNÉ INFORMACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Žádosti o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci mohou být podány písemně nebo
elektronicky s doručením na adresu organizátora nejpozději 7 kalendářních dní (168 hodin) před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění
žádosti stejným způsobem, jakým byla zveřejněna výzva.
Organizovaná prohlídka místa plnění zakázky se nepředpokládá. Místo plnění zakázky je přístupné
uchazečům bez omezení po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

9. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče
včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
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Obsah nabídky
Nabídky uchazečů budou zpracovány v následujícím členění:
1.

Krycí list nabídky (dle Přílohy č. 1)

2.

Čestné prohlášení uchazeče potvrzující základní kvalifikační předpoklady (dle Přílohy č. 2)

3.

Doklady potvrzující profesní kvalifikační předpoklady

4.

Doklady potvrzující technické kvalifikační předpoklady (Referenční list – dle Přílohy č. 3)

5.

Kalkulace nabídkové ceny ve formě kompletně vyplněných Soupisů prací ve všechúsecích
zakázky (dle Přílohy č. 4)

6.

Oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh Smlouvy o dílo (dle Přílohy č.5)

7.

Nepovinné- případné další dokumenty, vztahující se k předmětu zakázky (např. certifikáty,
prospekty, fotografie z referenčních zakázek apod.)

Způsob zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídka bude zpracována v českém
jazyce v jednom originálním tiskovém (papírovém) písemném vyhotovení ve formátu A4 a v jednom
elektronickém vyhotovení na datovém médiu (CD, DVD).
Listinná podoba nabídky bude zabezpečena (svázána) takovým způsobem, který znemožní vyjmutí
jednotlivých listů nebo částí nabídky. Nabídka bude podepsaná na místech tomu určených
statutárním zástupcem uchazeče.
Elektronická podoba nabídky bude obsahovat části nabídky č. 1.-4, 6.-7. ve formátu pdf (export,
sken…) a část nabídky č. 5 ve formátu xls nebo xlsx. Datové médium bude přiloženo k tištěné verzi
nabídky způsobem zamezujícím jeho ztrátě.

10. MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, označené identifikací uchazeče a doplňujícím textem
„Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně - NEOTVÍRAT“ nejpozději do konce vyhlášené
lhůty pro podání nabídek doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu organizátora výběrového
řízení: Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc-Holice

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 12:00 hod dne 14.04.2016.
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Za okamžik podání nabídky se považuje moment fyzického doručení na výše uvedenou adresu.
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb.
Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu min. 90 dnů od lhůty podání nabídky.

11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena.

Pro hodnocení veřejné zakázky je rozhodná výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, která bude
uvedena v podepsaném návrhu Smlouvy o dílo.

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel ustanoví tříčlennou Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Obálky
s nabídkami uchazečů budou otevírány bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, otevírání bude neveřejné.
Komise před otevřením obálek nejprve ověří uzavření a neporušenost obálek, následně budou obálky
otevírány v pořadí dle jejich doručení a bude zkontrolována úplnost nabídky, tedy zda:
a)

je nabídka zpracována v požadovaném jazyce,

b)

je návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče,

c)

nabídka obsahuje všechny přílohy a součásti požadované zadavatelem.

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí z hodnocení. Zadavatel
vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.
Komise provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Komise může prověřit v přiměřené lhůtě údaje
uvedené v nabídce uchazečů. Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek komisí vyřazena,
vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
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Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky a doplnění
informací do nabídky. V žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč
vysvětlit, či jaké informace má ke své nabídce doplnit. Dodatečné informace uchazeče nesmí
obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.
Komise posoudí výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si komise vyžádat
od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Na závěr zasedání hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle stanoveného hodnotícího
kritéria- celková nabídková cena bez DPH: nabídky jednotlivých uchazečů budou seřazeny podle
nabídkové ceny vzestupně.
Jednání komise včetně hodnotící tabulky bude zaznamenáno v písemném protokolu, který provede
jeden ze členů komise a jehož správnost a úplnost potvrdí zbývající členové komise. Protokol o
posouzení a hodnocení nabídek bude předložen na jednání Zastupitelstva obce Majetín, které
rozhodne o přidělení veřejné zakázky.

13. OZNÁMENÍ VÝSLEDKU
Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení písemně nebo písemně elektronicky na uvedené adresy
shodně všem uchazečům, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny.

14. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí
a zůstávají archivovány u zadavatele. Uchazeč pro zpracování nabídky využije všechny přílohy v
obsahově nezměněné podobě. Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné
nabídky budou vyřazeny z hodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé nebo
chybné údaje za účelem získání výhody.

Zadávací dokumentace: Rekonstrukce chodníků a komunikací v Majetíně

- 9 -

Toto výběrové řízení zahrnuje projekty
podpořené z dotačních programů MMR
ČR, SFDI ČR a Olomouckého kraje

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o dalších podmínkách pro uzavření
smlouvy o dílo a požadovat jejich doplnění nebo úpravu, vyjma nabídkové ceny a předmětu plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
a bez náhrady. Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo pouze některé její části,
případně zakázku zrušit s ohledem na úspěch při získání finanční podpory od jednotlivých
poskytovatelů dotací.
Toto řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.

15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

Příloha č. 3

Referenční list

Příloha č. 4

Soupis prací (slepý rozpočet)

Příloha č. 5

Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 6A

Projektová dokumentace (výtah) pro úsek A

Příloha č. 6B

Projektová dokumentace (výtah) pro úsek B

Příloha č. 6C

Projektová dokumentace (výtah) pro úsek C

V Majetíně dne 01.04.2016,
Miroslava Zavadilová, starostka obce Majetín
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