Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
Věc:

Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením „Chodník podél
příjezdové komunikace Farské“

Vážení,
v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bystřice si Vás dovolujeme
vyzvat k podání nabídky u veřejné zakázky na stavební práce související se stavbou „Chodník kolem MK
ke školám a k DPS v Bystřici.“ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách. Ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zakázky:

Chodník podél příjezdové komunikace Farské

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupena:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
Mgr. Roman Wróbel – starosta obce
801 - Obec
00296562
CZ00296562

Společnost pověřená zadavatelskou činností: HRAT, s.r.o., se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ
73961, IČ: 64087352
Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Alexander Matera, tel.: 734 442 103, email:
josef.matera@hrat.org

2.

Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

Vymezení předmětu veřejné zakázky – předmět poptávky
Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou „Chodník kolem MK ke školám a k DPS v
Bystřici.“
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nového chodníku, který bude sloužit výhradně pro pěší.
První úsek od stávajícího chodníku u autobusové zastávky bude využíván především dětmi a ostatními
návštěvníky areálu škol v Bystřici. Druhý úsek navrhovaného chodníku k DPS bude sloužit především pro
seniory. Realizací chodníku bude zlepšena dostupnost části obce pro obyvatele komplexu Domu s
pečovatelskou službou.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 6 – Projektová dokumentace, příloze č. 5 Soupis
prací, dodávek a služeb a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota činí: 1.207.453,21 Kč bez DPH.
Místo plnění: Katastrální území Bystřice nad Olší, parc. č. 1130,1104/2,1104/40,1104/41, 1104/75,
1104/76, 1105/2, 1232.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary):
CPV 45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Předpokládaný termín realizace
Zahájení prací: 1.6.2015
Ukončení prací: do 60 dnů od předání a převzetí staveniště

3.

Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu k ní

Uchazeči mohou o zadávací dokumentaci požádat formou písemné žádosti (postačí emailem na
josef.matera@hrat.org) na adrese společnosti pověřené výkonem zadavatelské činnosti.
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Těšíme se na Vaši písemnou nabídku a prosíme o její doručení nejpozději do 23.3.2015 do 10:00 hodin
na adrese HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec.

5.

Kvalifikace dodavatele – kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
Zadavatelem vyžadované čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele,
v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek
posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních požadavků požaduje zadavatel předložením čestného prohlášení, z
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst.
1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Doporučujeme použit vzor čestného prohlášení ve formátu přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán – prostá kopie originálu ne starší 90 kalendářních dní,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
(nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – prostá kopie originálu.

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. c) uchazeč předloží čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Doporučujeme použít vzor
čestného prohlášení, který je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace

Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje:
a) předložení seznamu stavebních prací (formou čestného prohlášení) provedených dodavatelem
za posledních 5 let. Součástí seznamu budou min. 3 zakázky na výstavbu nebo rekonstrukci
pozemních staveb, každá ve výši min. 500 tis. Kč bez DPH.
U těchto zakázek musí být uvedena cena, doba provádění stavebních prací a kontakty na
objednatele.

6.
-

Požadavky na formální zpracování nabídky

písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s
označením „NABÍDKA NEOTVÍRAT – Chodník podél příjezdové komunikace Farské“,
názvem a adresou dodavatele a pověřené společnosti,
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-

nabídka bude dodána v jednom originále a jedné kopii (např. prostá kopie nebo naskenovaná
listinná podoba na datovém nosiči apod.),

-

nabídka musí být podána v českém jazyce (jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je
čeština),

-

všechny listy nabídky budou spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy (za
dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření
každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození
v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně
jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel
doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem).

-

veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK).

7.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka
obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám, a který nabídne nejnižší cenu.

Způsob hodnocení
Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH uvedené v Krycím listu nabídky shodné
s přílohou č. 1 zadávací dokumentace (čl. VI. odst. 1).

8.

Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení.
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 120 dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání
nabídek nevrací.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Bystřici dne 12.3.2015
Mgr. Roman Wróbel
starosta obce
Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.
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