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

Zadávací dokumentace – soutěžní podmínky
Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Tel:
Email:

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

Název veřejné zakázky:

Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x
Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu, dle §27 zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek

1. Obecné pokyny
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Účastník zadávacího řízení podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky v souladu
s touto zadávací dokumentací.
Zadavatel se seznámil s nabídkou a dostupným sortimentem obdobných služeb a stanovil
zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných
zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné a přiměřené zadání
veřejné zakázky.
Zadavatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že zadávací podmínky jsou
souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu
veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se účastník zadávacího řízení při zpracování
nabídky musí rovněž řídit.
Účastník zadávacího řízení je povinen zpracovat kompletní nabídku, tzn., že do ní musí
zahrnout i veškeré případné práce a materiály, které jsou k provedení kompletní zakázky
nutné dle jeho názoru. Služby musí odpovídat evropskému standardu všeobecné bezpečnosti
dle platných norem a vyhlášek.
Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy, který bude součástí nabídky.
Veškeré technické, cenové, záruční údaje a obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy
musí být v nezměněné podobě a významu zapracovány do nabídky předložené účastníkem
zadávacího řízení. Nabídka nesmí být v rozporu s požadavky zadavatele a této ZD.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
a) Vymezení předmětu veřejné zakázky:
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Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace:
„Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod
Lesem x Pod Hajnicí“, kterou vypracoval Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359.
Soupis prací je členěn na následující dílčí soupisy prací:
 PS 300 –
Výměna vodovodního řadu V1,V2
 SO 301 –
Nový vodovodní řad V3
 SO 302 –
Přepojení stávajících přípojek
 SO 303 –
Provizorní propoje
 SO 304 –
Prodloužení splaškové kanalizace
 VRN, OST- Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45000000-7
Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky cca: 4.000.000 Kč bez DPH
Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů
nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné
zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický
plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace
skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč.
obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč.
obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění
stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí,
osvědčení, atestů, apod. Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení),
zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou. Zajištění povolení
umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou
demontáž.

2.1.

Doba a místo plnění:

Termín zahájení realizace:

květen 2021

Termín dokončení realizace:

nejpozději 31. 8. 2021

Místo plnění:

k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
3.1. Požadavky a způsob zpracování nabídkové ceny:
- Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná v členění cena bez
DPH, DPH, cena včetně DPH v Kč.
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Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.

3.2.

Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3.3. Zadávání části zakázky jiným osobám
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné
zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. U těchto poddodavatelů uveďte identifikační údaje,
druh činnosti a procentuální finanční podíl na předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že budou účastníkem zadávacího řízení vybraní poddodavatelé
podílející se na zakázce předloženi ke schválení.
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné
osobě (poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.
4. Obchodní podmínky
4.1. Platební podmínky
Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Překročení ceny je možné jen za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám
sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH v době vzniku
zdanitelného plnění.
5. Prokázání kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci zadavatel požaduje doložit v nabídkách v prostých kopiích.
5.1.

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;
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;
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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.
5.2.

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.
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.
Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadované
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění základní a profesní způsobilosti
prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona.
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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.
6. Zadávací Lhůta
6.1
6.2
6.3

Zadávací lhůta činí 90 dní a začíná plynout okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni.
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit.
7. 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.
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona:
Nabízená nabídková cena musí být reálná, v případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude k
dodavateli doručena žádost o podání vysvětlení dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
8. Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98
Účastník zadávacího řízení je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně
související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti účastníka zadávacího
řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno
stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci.
Kontaktní osoba: Eva Aulická, tel: 420 734 300 197, e-mail: aulicka@velke-prilepy.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
9. Kvalitativní podmínky:
Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené) vymezeny právními předpisy, státními a
evropskými technickými normami a vyhláškami souvisejícími s předmětem soutěže. Kvalitativní
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podmínky musí být dodrženy a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po
stanovenou dobu záruky předepsané vlastnosti.
10. Způsob podání nabídek
10.1 Nabídku dodavatel podá v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje s názvem Národní elektronický nástroj (NEN), dostupného z
https://nen.nipez.cz/, dle tam uvedených podmínek a pokynů.
10.2 Nabídka musí být šifrována prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který tvoří přílohu
č.4 zadávací dokumentace.
10.3 V případě, že bude k šifrování nabídky použit jiný certifikát (např. uznávaný elektronický
podpis účastníka, aj.), než-li byl poskytnut Zadavatelem dle výše uvedeného odstavce, nebude
taková nabídka považována za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude přihlíženo.
10.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Nabídka bude obsahovat krycí list. Na
krycím listu budou uvedeny identifikační údaje (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou
osobu, ID datové schránky). Na krycím listě bude i uvedena cena v Kč bez DPH i s DPH a
kontaktní osoba za dodavatele.
10.5

Každý dodavatel může předložit pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku

v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
10.6 Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro elektronickou komunikaci mezi
účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka),
uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
10.7. Návrh struktury nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krycí list nabídky
Prokázání kvalifikace
Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo
Naceněný výkaz výměr
Seznam poddodavatelů
Další doklady požadované zadavatelem nebo předložené účastníkem zadávacího řízení.

11. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy a Zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a končí 16. 2. 2021 v 8:00 hod.
12. Otevírání nabídek:
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to
neveřejně v souladu s § 109 ZZVZ.
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Zástupci zadavatele otevřou nabídky v elektronické podobě a budou kontrolovat, zda byla nabídka
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před otevřením manipulováno. Následně zpřístupní obsah nabídek členům komise.
13. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě s pí. Aulickou, tel: 734 300 197, mail:
aulicka@velke-prilepy.cz. Nejpozději však do 8. 2. 2019
14. Práva zadavatele:
Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků soutěže. Zadavatel
si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, omezení předmětu zakázky, doplnění podmínek soutěže.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Povinností
dodavatele je dle § 122 odst. 3 ZZVZ doklady předložit bez zbytečného odkladu.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o
vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele dle §53 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení účastníka
zadávacího řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům
zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
15. Osoby podílející se na vypracování zadávacích podmínek dle § 36 odst. 4
1) Ing. Michal Hadraba, IČ: 67391842 – projektová dokumentace včetně výkazu výměr
16. Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení
Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení stanovuje zadavatel v souladu
s § 211 odst. 5 ZZVZ následující možné způsoby elektronické komunikace:
- Datová schránka zadavatele
- Email: aulicka@velke-prilepy.cz
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Smlouva o dílo
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace

Digitálně podepsal

Věra
Věra Čermáková
2021.01.19
Čermáková Datum:
10:57:06 +01'00'

………………………………………………..……..
razítko a podpis zadavatele nebo pověřené osoby
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