Veřejná zakázka malého rozsahu
" Rekonstrukce povrchu MK Žitná "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce povrchu MK Žitná“
Zadavatel město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČO: 00261602,
zastoupený Ing. Lumírem Kusem, starostou města, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání
nabídky v řízení o veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu
MK Žitná“.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) realizovaná mimo režim tohoto
zákona.
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce povrchu MK Žitná.
II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.275.000,-- Kč bez DPH.
III. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Smlouva na dobu plnění zakázky bude uzavřena na dobu určitou, a to od 29. 06. 2020 do
15. 08. 2020, kdy pokládka ABS musí probíhat ve dnech 25. 07. 2020 až 26. 07. 2020
popřípadě ve dnech 01. 08. 2020 až 02. 08. 2020. Předpokládaný termín zahájení prací je
29. 06. 2019. Místem plnění je MK Žitná v celé délce na části p.p.č. 635/1, 2115, 2408 a 2880
v katastrálním území Rumburk.
IV.

Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této výzvě.
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena
smlouva, povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti bude považováno za odmítnutí
uzavřít smlouvu.
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Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a),
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).
Profesní způsobilost
Dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží seznam alespoň tří referenčních zakázek obdobného charakteru na
rekonstrukci povrchu komunikací za poslední tři roky. Minimální hodnota jedné zakázky
musí být alespoň 2 miliony Kč bez DPH a ostatní alespoň 1 milion Kč bez DPH.
V.

Způsob zpracování nabídky a další podmínky

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v této výzvě.
Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit
přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.

2

Veřejná zakázka malého rozsahu
" Rekonstrukce povrchu MK Žitná "
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále a v jedné kopii (tj. 1 originál a 1 kopie) a
elektronicky na CD. Originál nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen
„ORIGINÁL“. Kopie nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu
označení „KOPIE“.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh
svázána, tak aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka
nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
•

Krycí list nabídky

•

Způsobilost

•

Prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy

• Souhlas uchazeče se zveřejněním uzavřené smlouvy na zakázku včetně všech jejich
dodatků
•

Oceněný soupis prací

Nabídku podá dodavatel v uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu,
označeném podle níže uvedeného vzoru:

[Poštovní adresa dodavatele]

„Rekonstrukce povrchu MK Žitná“

Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Adresa pro podání nabídky

VI.

Hodnotící kritérium a způsob zpracování nabídkové ceny

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatné DPH
a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací
dokumentací a po položkách uvedených v soupisu prací, ve stejném členění a pořadí položek
předloženého soupisu prací. Uchazeč ocení předložený soupis prací. Nabídkové cena bude
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uvedena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Nabídky
nesplňující podmínky Výzvy budou vyloučeny.
VII.

Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat osobně, poštou nebo kurýrem na adresu:
Městský úřad Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Provozní doba podatelny:
pondělí a středa

08:00 – 17:00 hod

úterý a čtvrtek

08:00 – 15:00 hod

pátek

08:00 – 12:00 hod

Nabídky je možné podávat nejpozději do 01. 06. 2020 do 09:00 hodin.
Kontaktní osoba Bc. Jiří Tillner, tel.: 412 356 358, e-mail: jiri.tillner@rumburk.cz.
VIII.

Práva zadavatele a ostatní podmínky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel
podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit
nebo doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel
vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.
Délka zadávací lhůty je 1 měsíc.
Dodatečné informace
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k
zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, poštou), a to
kontaktní osobě.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti.
Veškerá doplnění a zodpovězené dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele.
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IX.

Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu:
-

Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a
nedodělků ve výši 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s předáním a převzetím
díla bez vad a nedodělků.

-

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků zadavateli.

-

Zadavatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou
fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného protokolu k termínu předání a
převzetí díla. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 21 dnů od doručení
zadavateli. Platba bude provedena výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

Uchazeč nepředkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude odsouhlasen
až před uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem.
X.

Přílohy

Nedílnou součástí této výzvy jsou:
1. Krycí list nabídky
2. Soupis prací
3. Mapa rozsahu rekonstrukce povrchu MK Žitná

V Rumburku dne 21. 05. 2020

Ing. Lumír Kus v.r.
starosta města Rumburk
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