Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 00241806

Ve Velkých Přílepech dne 19. 1. 2021
Věc: Výzva k účasti ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu „Posílení vodovodní
sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod
Hajnicí“.
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Tel:
Email:

obec Velké Přílepy
00241806
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Věra Čermáková, starostka
+420 220 930 535
podatelna@velke-prilepy.cz, aulicka@velke-prilepy.cz;

Vážení obchodní přátelé,

vyzýváme Vás k účasti ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu: „Posílení
vodovodní sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod
Lesem x Pod Hajnicí“.
Přístup k zadávací dokumentaci: http://www.velke-prilepy.cz/verejne-zakazky/aktivnivyberova-rizeni/ nebo na https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00001188,
Lhůta a místo podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy a
Zadávací dokumentace na profilu zadavatele a končí 16. 02. 2021 v 8:00 hod.
Nabídku dodavatel podá v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje s názvem Národní elektronický nástroj (NEN), dostupného z
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/default.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_F
RM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=1073261316
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.

Prokázání kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci zadavatel požaduje doložit v nabídkách v prostých kopiích.
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona splňuje účastník zadávacího řízení:
a) který nebyl 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 účastníka zadávacího řízení;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
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jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
účastníka zadávacího řízení či členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tuto základní způsobilost musí účastník, zadávacího řízení splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situace
podle právního řádu země sídla účastníka zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
zákona předložením:
a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d),
f)

výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky
Prokázání profesní způsobilosti:
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) zákona splňuje účastník
zadávacího řízení, který předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
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b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel stanovuje splnění této způsobilosti v
minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením
živnostenského oprávnění: pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
c) kopii dokladu o autorizaci v oboru dopravní stavby nebo potvrzení (osvědčení) o
registraci dle §30r zákona č. 360/1992 Sb.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění základní a profesní způsobilosti
prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona.
Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.3.

Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

a) seznamem obdobných stavebních prací provedených účastníkem zadávacího řízení za
posledních 5 let. Minimálně 3 obdobné zakázky, v minimálním objemu 4.000.000,- Kč
bez DPH za každou z nich. Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka, kde předmětem díla
byla výstavba nebo rekonstrukce komunikace. Alespoň jedna z uvedených zakázek musí
být realizace komunikace současně s rekonstrukcí nebo výstavbou vodovodu či
kanalizace.
Účastník prokáže splnění této technické kvalifikace předložením osvědčení objednatelů, ve
kterých bude uvedena cena, doba a místa realizace.
Způsob hodnocení nabídek:
Kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší
nabídková cena bez DPH v souladu s § 114 zákona.
Váha kritéria nabídková cena je 100%.
Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Digitálně podepsal

Věra
Věra Čermáková
Datum: 2021.01.19
Čermáková
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Razítko a podpis zadavatele nebo pověřené
osoby

