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Vyřizuje
Věra Holubová

Jihlava dne
14. července 2011

,

VYZV A k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace
Zadání veřejné zakázky v souladu s § 6 a § 12 zákona
137/2006 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků (dále jen zákon).
ě,

Podmínky zadání zakázky o nejvhodnější nabídku k uzavření smlouvy o dílo v souladu
s podmínkami pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007 - 2013 Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
·1.1.2. Investice do lesů, pod opatření 1.1.2.3. Lesnická infrastruktura.

Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce
u Soběslavi"

Druh veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Klasifikace předmětu
veřejné zakázky:

CPV 45233100-0 stavební

lesních

cest k.

ú,

Košice

úpravy pro komunikace

Identifikační údaje o zadavateli:

Obec Košíce
Sídlo, adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Košice 47, 39117 Košíce
Josefem Staňkem - starostou obce - osoba oprávněná k právním úkonům
ve věci zadáni veřejné zakázky
00252468
CZ00252468
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Zastoupeni zadavatele na základě mandátní smlouvy - organizátor soutěže:
STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava
zápis v OR:
KS v Brně oddíl C, vložka 2751
IČ:
18198988
nIČ:
CZ18198988
kontaktní osoby:
Ing. Jan Toscher - jednatel společnosti
Věra Holubová - jednatelka společnosti - administrativni zajištěni přípravy
a organizace zadání veřejné zakázky
telefon:
567300128,567300465
fax:
567303830
e-mail:
holubova.stavona@seznam.cz.stavona@cmai1.cz
Rozsah pověřeni:
Zástupce zadavatele je na základě mandátní smlouvy a plné moci zmocněn zadavatelem k výkonu
zadavatelské činnosti v souvislosti s výše uvedenou zakázkou, tzn. že může vykonávat všechny úkony
související s přípravou, organizací a průběhem zadáni veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, která
ze zákona přísluší zadavateli.
1.

Vymezení plnění zakázky
- Předpokládaná cena veřejné zakázky:

5 600 000,00 Kč

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV 45233100-0 stavební

úpravy pro komunikace

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesních cest k.ú. Košice u Soběslavi. Jedná se o lesní
cestu 2. třídy s volnou šířkou 4,0 m a nezpevněným povrchem. Stavba zahrnuje 4 úseky v celkové
délce 1,483 km. Začátek je u komunikace Košice - Borek, konec u účelové komunikace parc.č.
2309. Stávající nezpevněný povrch bude nahrazen krytem ze štěrkodrti.
Předmětem plněni veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována
projektovou dokumentací vč. výkazu výměr v elektronické podobě, zpracovanou firmou Ing.
Vilém Šedivý, Nová 520,391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 11339659 ze září 2009. Předmět plněni
této veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen "Návrhem smlouvy o dílo" a "Textovou části zadávacími podmínkami". Součástí díla "Rekonstrukce lesních cest. k.ú. Košice u Soběslavi" jsou
všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání
a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.
Dílo bude realizováno v souladu s těmito doklady:
- Souhlas s provedením úprav v katastrálním
1819/2010/0SÚ/souh./No-2 z 19.10.2010.

území

Košice

u

Soběslavi

č.j. MESU-

Doba, místo plnění veřejné zakázky
Zaháj ení prací:

předpoklad

srpen 2011

Zahájení prací je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.
V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v tomto termínu, budou termíny plnění
dohodnuty ve smlouvě o dílo (dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo).
prosinec 2011

Dokončeni prací nejpozději do:
Místo plněni:

p.č. 52711,2704 k.ú. Košice u Soběs!avi
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Zadavatel umožňuje prohlídku mista budoucího plnění - místo budoucího plnění je volně
přístupné.

2.

Informace o poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.
Vyzvaným uchazečům je zadávací dokumentace zaslána přímo s touto výzvou.
Ostatním zájemcům bude zadávací dokumentace poskytnuta na základě písemné žádosti
o poskytnutí zadávací dokumentace odeslané na firmu STAVONA JIHLA VA, spol. s r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava či žádosti zaslané na e-mail dubova.stavona@seznam.cz. žádost musí
obsahovat veškeré identifikační údaje firmy (název, adresa, IČ, DIČ, telefon, kontaktní osoba ve
věcech zakázky).
Vyžádání dodatečných infonnací k zadávací dokumentaci
Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze
s kontaktními osobami, dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání veřejné zakázky musí
být podány v písemné formě na adresu STAVONA JIHLAV A, spol. s r.o., Pražská č. 8, 586
01 Jihlava.
Dodavatel je oprávněn písemně požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Zadavatel má právo na poskytnutí dodatečných informací i bez předchozí žádosti - dále viz ZD.
Dodatečné informace k ZD budou zaslány všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací
dokumentace, a to prostřednictvím faxu či e-mai1ové pošty. Dodavatelé odpovídají za řádnou
funkčnost svých technických prostředků pro příjem faxových či e-mailových zpráv po celou
lhůtu pro podávání nabídek.

3.

Požadavkv na prokázání splnění kvalifikace

3.a) Základní kvalifikační předpoklady

obdobně jako dle § 53 odst. 1) zákona:

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení obdobně jako
dle § 53 odst. 1 zákon, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obdobně jako v ustanovení § 62
odst. 2) zákona t.j. předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady uvedené obdobně jako
v § 53 odst. 1) písmo a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) a 1)zákona.
Základní kvalifikační předpoklady budou v nabídce předloženy v originále.
3.b) Profesní kvalifikační předpoklady obdobně jako dle § 54 odst. a) a b) zákona:
Uchazeč ve své nabídce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán - prostá kopie dokladu;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - prostá kopie dokladu;
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3. c) Technické kvalifIkační předpoklady

obdobně iako dle § 56 odst. 3) písmo a) zákona

Uchazeč ve své nabídce předloží:
- seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru (opravy, stavby komunikací),
provedených uchazečem za posledních 5 let, s připojením minimálně 1 osvědčení o realizaci
takovéto stavby vyhotovené objednatelem stavebních prací. Seznam bude obsahovat min. 1
obdobnou stavební akci (oprava, stavba komunikace) v hodnotě investičních nákladů nad 5,5 mil.
Kč bez DPH. Předložené osvědčení bude vydáno na výše uvedenou akci obdobného charakteru,
a to min. 1 osvědčení stavby v hodnotě nákladu nad 5,5 mil. Kč bez DPH.
4.

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného
kritéria - nejnižší nabídková cena.
)
Bude hodnocena cena veřejné zakázky bez DPH.

5.

Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové cenv
Cenová nabídka bude stanovena po jednotlivých objektech jako nejvýše přípustná platná po celou
dobu výstavby a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací
díla.
Podrobnější podmínky pro zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

6.

Platební podmínkY
Platba bude probíhat na základě faktur ve výši skutečně provedených prací v měsíčních
intervalech.
Lhůta splatnosti faktur 14 dnů po jejich doručení.
Podrobnější podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

7.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. srpna 2011 v 10:00 hod.
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zástupce zadavatelefirma STAVONA JffiLAV A, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jih1ava v pracovních gl!ech
od 8,00 do 12,00 hodin, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem SOUTEZ "Rekonstrukce lesních cest. k.ú. Košice u Soběslavi" - NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené
razítkem, případně podpisem uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení v případě, že nabídka
bude doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání nabídek t.j. do 1. srpna 2011 do 10:00 hod.
Zadávací lhůta:

8.

- uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. října 2011.

Další podmínkv zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
- před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem
v nabídce;
- umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek zpět vzetí své nabídky;
- změnit, případně zrušit toto zadávací řízení v souladu se zněním zákona;
- nevracet podané nabídky;
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem;
Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky:
- obsahově nekompletní vzhledem k zadávací dokumentaci
- nesplňující požadavky a podmínky podle zadávací dokumentace
- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce
nepravdivé údaje.

9.

Nedílnou součástí yýzvv jsou tvto doklady:
- Projektová' dokumentace vč. výkazu výměr v elektronické podobě, zpracovaná firmou
Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 11339659 ze září 2009.
-

Textová část - Zadávací podmínky zpracované firmou STAVONA JIHLAVA spoL s r.o.
z 14. července 201l.

- Návrh smlouvy o dílo zpracovaný firmou STAVONA JlliLA VA, spoL s LO.
-

Titulní list nabídky.

- Základní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení

Tato Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace je nedílnou součástí zadávací
dokumentace akce "Rekonstrukce lesních cest. k.ú. Košice u Soběslavi"

OBECNlúŘA

39111 KOS\CE
akr

TA80R
ICO252468

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.
Pražská 2230/8. 586 01 JIHLAVA
18198988
Registr.: Kr.soud Brno
OIČ:CZ18198988
oddílC. vložka 2751

ió:

~

~#-j1h"tIng. Jan Toscher
jednatel společnosti
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