1.

ZADAVATEL
Zadavatelem je následující subjekt (dále jen „Zadavatel“)

1.1. Název zadavatele:
sídlo zadavatele:
IČ:
zastoupený:
telefon/ e-mail:
kontaktní osoba:
(ve věcech technických)

2.

Obec Košice
Košice 47, 39 117 Košice
00252468
Josefem Staňkem, starostou obce
602494106/ starosta@obeckosice.cz
Josef Staňek
telefon: 602494106
e-mail: starosta@obeckosice.cz

MÍSTO A DOBA, PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění Veřejné zakázky je obec Košice, rekonstruovaný chodník se nachází na
parcele 1684/2 a 1147/7 v k.ú. Košice u Soběslavi.
2.2. Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení prací: předáním staveniště zadavatelem, přibližně 10. září 2012
Termín dokončení prací: do tří měsíců od předání staveniště
2.3. Předmět veřejné zakázky – zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmětem této veřejné zakázky je provedení prací, na rekonstrukci chodníku v obci
Košice na parcele 1684/2 a 1147/7 v k.ú. Košice. V důsledku rekonstrukce vedení v
Košicích, bude fa EOn ukládat kabelové vedení do země. Tím bude poškozen chodník
na pozemcích 1684/2 a 1147/7 v k.ú. Košice u Soběslavi. Bude vyměněna dlažba z
dlaždic 30/30 cm za zámkovou dlažbu a osazeny nové obrubníky.
Na základě smlouvy uzavřené za účelem splnění Veřejné zakázky mezi Zadavatelem a
vybraným uchazečem provede vybraný uchazeč stavbu s názvem „rekonstrukce
chodníku Košice“ v rozsahu výkazu výměr, předložené situace stavby a této zadávací
dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky: bez DPH: 700.000,- Kč, vč. DPH: 840.000,- Kč
Klasifikace veřejné zakázky CPV:
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45213316-1 Stavební úpravy chodníků
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb. (novely
zákona č. 55/2012 Sb.)

3.

PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ A ÚDAJE PRO VYŽÁDÁNÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Prohlídka místa plnění je možná samostatně, chodník v místě plnění je volně přístupný.
Na vyžádání je možno uskutečnit schůzku na místě plnění zakázky se zadavatelem.
Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta v elektronické podobě, bude zaslána
mailem na vyžádání.

4.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. srpna 2012 v 11:00 hod. Nabídky lze zaslat
poštou na adresu: Obec Košice, Košice 47, 39 117 Košice.
Nabídky lze předat osobně v úředních hodinách
Pondělí, Středa, Pátek: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
na podatelnu zadavatele na adrese: Obec Košice, Košice 47, 39 117 Košice
poslední den lze podat nabídky v čase 8:00 - 11:00
Otevírání obálek se uskuteční dne 30. srpna 2012 v 10:00 hodin v sídle Zadavatele.
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, mohou být
při otevírání nabídek a prokáží se plnou mocí uchazeče.

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1. Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)
který 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, podplacení,
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; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat 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)
který 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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)
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 41) nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)
který není v likvidaci,
f)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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g)
který 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)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)
který 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)
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií prohlášením, jehož vzor
je přílohou této zadávací dokumentace.
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje
předložit:
− výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, (postačí předložit
prostou kopii)
− doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět této veřejné zakázky, uchazeč
předloží živnostenský list prokazující příslušné živnostenské oprávnění k provedení
předmětu zakázky (postačí předložit prostou kopii )

6.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
nejnižší nabídková cena, včetně DPH.

7.

ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, se stanovuje na 3
měsíce od podání nabídek.

8.

OSTATNÍ INFORMACE

8.1. Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci za účelem vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné si
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání si dodatečných informací k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci Zadavatele a to na
adresu uvedenou v bodě 1.2. této Zadávací dokumentace, nejpozději 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí dodatečné informace
k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem
uchazečům, kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta nebo o Zadávací
dokumentaci požádali.
8.2. Předané Zadávací podklady uchazeč nevrací.
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9.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky, specifikace, technické a uživatelské standardy jsou stanoveny ve
výkazu výměr.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Cenová nabídka bude předložena na krycím listu (příloha č. 1). Nabídka musí být
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka bude předložena formou jednostranně podepsaného návrhu smlouvy o dílo
v písemné formě včetně oceněného výkazu výměr. Návrh smlouvy o dílo není součástí
zadávací dokumentace. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.

11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
11.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude na krycím listu uvedena v členění:
nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nabídkovou cenu je možno překročit
pouze v případě změny DPH.
11.2. Nabídková cena bude zpracována podle výkazu výměr a v souladu se zadávací
dokumentaci. Oceněný výkaz výměr musí být součástí nabídky. Oceněný výkaz výměr
bude přílohou smlouvy uzavírané s vybraným uchazečem.
11.3. Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími
podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
11.4. Uchazeč ocení všechny položky ve výkazu výměr.

12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
12.1. Nabídku podávají uchazeči písemně v uzavřené obálce. Obálka bude zřetelně označena
nápisem „Rekonstrukce chodníku Košice“ Obálka musí být označena obchodním
jménem uchazeče včetně adresy, na niž je možné zaslat oznámení v případě, že nabídka
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen obálku
obsahující nabídku zabezpečit tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo
možné předčasné seznámení s jejím obsahem.
12.2. Forma nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré cizojazyčné doklady a texty
musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl. Uchazeč předloží nabídku
v jednom originálním vyhotovení. Uchazeč by měl svazek nabídky opatřit takovými
bezpečnostními prvky, které spolehlivě zabrání neoprávněné manipulaci s jednotlivými
listy svazku. Bezpečnostní prvky by přitom měly být takového charakteru, aby došlo
k jejich zjevnému porušení v případě neoprávnění manipulace s jednotlivými listy či
více listy svazku, aby nebyly nahraditelné nebo zaměnitelné jinou osobou, než která
svazek bezpečnostními prvky opatřila. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje
Zadavatel spojení listů svazku provázkem, jehož konce budou přelepeny a přelepky
opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče a razítkem uchazeče.
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Všechny strany nesoucí text či vyobrazení musejí být očíslovány tak, aby strany tvořily
jednotnou, vzestupnou číselnou řadu.
Zadavatel požaduje pro snadnou orientaci při kontrole nabídky řadit listiny
následovně:
- Krycí list nabídky (příloha č. 1) s identifikačními údaji o uchazeči, krycí list bude
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je-li nabídka podepsaná
osobou na základě zmocnění, bude plná moc vložena za krycím listem, na krycím
listu bude uvedena nabídková cena
- Obsah nabídky
- Základní kvalifikační předpoklady, příloha č. 2
- Profesní kvalifikační předpoklady dodavatele
- Prohlášení o vázanosti nabídkou, příloha č. 3
- Nabídková cena – položkové rozpočty na všechny práce a dodávky, příloha č. 4

13. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
13.1. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích
vztahujíce se k provedení realizace projektu. Realizace projektu bude provedena a
předána objednateli v souladu s předaným výkazem výměr, resp. s případnými, předem
odsouhlasenými změnami.

14. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
• nesdělovat jména zájemců, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
• doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací
• odmítnout všechny podané nabídky
• neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z uchazečů
• zadat k realizaci pouze část díla
• vybraný uchazeč je povinen poskytnout Zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy o dílo tak, aby byla smlouva o dílo uzavřena do 15 dnů po
uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se
Zadavatelem smlouvu o dílo, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít
Zadavatel smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.
Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít smlouvu o dílo se Zadavatelem, nebo
neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může Zadavatel uzavřít smlouvu
o dílo s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí
v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, je povinen poskytnout
Zadavateli součinnost potřebnou k uzavření Smlouvy o dílo ve lhůtě 15-ti dnů ode
dne doručení výzvy k zavření smlouvy o dílo.

15. PRÁVA UCHAZEČE
Uchazeči mohou podat námitky proti zadávacím podmínkám ve lhůtě 5 dní od skončení
lhůty pro podání nabídek.
Uchazeči mohou podat námitky proti rozhodnutí Zadavatele o výsledku výběrového
řízení. Lhůta pro podání námitek je 5 dní od doručení výsledku výběrového řízení.
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Přílohy:
č. 1 - Krycí list nabídky
č. 2 - Vzor prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
č. 3 – Vzor prohlášení o vázanosti nabídkou
č. 4 – Výkazy výměr, situace stavby

Košice, dne 10. srpna 2012
Josef Staňek, starosta obce
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