VÝZVA
k předložení nabídky
Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Místo pro přecházení přes silnici II/317 v obci Kosořín“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Obec Kosořín
Sídlo: Kosořín 33, 565 01 Choceň
IČ: 00854051
Zastoupen: Ing. Alena Jelínková
Kontaktní osoby: Ing. Alena Jelínková, Ing. Radek Šindelář

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavby:
„Místo pro přecházení přes silnici II/317 v obci Kosořín“
2.2 Jedná se o stavební úpravy stávajícího pravostranného chodníku ve směru na Choceň
a vybudování nového chodníku po levé straně silnice, který bude navazovat na
stávající chodník, který je za silničním příkopem vlevo. Rozsah je uveden v příloze č. 2
této výzvy.
2.3 Místem plnění je obec Kosořín u čp. 56. Předmět plnění bude realizován v termínu do
15. 06. 2021.
2.4 Obchodní a technické podmínky zakázky jsou určeny návrhem smlouvy o dílo na
realizaci stavby vč. jeho příloh. Vzhledem k tomu, že realizace bude probíhat za
současného silničního provozu na komunikaci II/317, jsou pro plnění ve smlouvě
stanoveny omezující podmínky.
2.5 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále též jen „zákon“) vyjma povinnosti
zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
2.6 Celková předpokládaná hodnota zakázky je 280 525,- Kč bez DPH.

3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně a tvoří přílohu této výzvy.
Zadávací dokumentaci tvoří:
a) průvodní zpráva včetně popisu a výkresové dokumentace a položkového rozpočtu
b) návrh smlouvy o dílo vč. příloh
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15. 03. 2021 do 18:00 hodin. Nabídky se
podávají na doručovací adrese zadavatele: Obecní úřad Kosořín 33, 565 01 Choceň.
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo osobně v
pondělí od 17:00 do 18:00 hodin, poslední den lhůty do 18:00 hod.

5. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny
5.1 Nabídky se podávají písemně v českém jazyce. Nabídku tvoří doklady požadované
v bodu 6. této výzvy a doplněná, oprávněnou osobou podepsaná smlouva o dílo
(příloha č. 3 výzvy). Dodavatel přiloží ke smlouvě oceněný soupis prací, který je
přílohou poskytnutého vzoru smlouvy. Jakékoliv jiné než zadavatelem požadované
úpravy v návrhu smlouvy o dílo budou považovány za nedodržení zadávacích
podmínek a taková nabídka bude vyřazena ze zadávacího řízení.
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v jednom originále.
5.2 Dodavatel dodá reference na realizaci třech až deseti podobných zakázek, které
realizoval.
5.3 Dodavatel dodá vyplněný položkový rozpočet soupisu prací s výkazem výměr (příloha
č. 7 výzvy) a výslednou cenu doplní do návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této
veřejné zakázky.
5.4 Dodavatel dodá návrh harmonogramu realizace, který bude využit jako podklad ke
smlouvě Příloha č. 04 - Harmonogram realizace.
5.5 Dodavatel nemusí k nabídce v listinné podobě přikládat ty přílohy smlouvy, které není
oprávněn vyplňovat nebo měnit.
5.6 Obálka s nabídkou bude řádně uzavřena a zřetelně označena textem „NEOTEVÍRAT
– VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a názvem zakázky " Místo pro přecházení přes silnici II/317
v obci Kosořín".
5.7 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání
nabídek, tj. dne 15. 03. 2021 ve 18:15 hod.

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
6.1 Zakázku může plnit dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

2

d)
e)

f)

g)

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,
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).

6.2 Dodavatel dále předloží
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
c) oprávnění dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. (autorizace v oboru pozemní
nebo dopravní stavby).
6.3
- O prokázání předpokladů dle bodu 6.1 učiní dodavatel čestné prohlášení.
- Doklady k bodu 6.2 a), b), c) mohou být doloženy v prosté kopii.
6.4
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu
stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiných osob vyjma kvalifikace dle bodu 6.1 a předložení výpisu
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění způsobilosti jinou osobou v rozsahu dle bodu 6.2 a),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění způsobilosti v rozsahu bodu 6.1 jinou osobou
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

7. Údaje o hodnotících kritériích
7.1 Jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení nabídek byla
stanovena nejnižší nabídková celková cena bez DPH.
7.2 Podle kritéria charakteru ceny je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou ta s nejnižší
hodnotou, hodnocení proto proběhne vzestupným seřazením nabídek podle nabídkové
ceny dle bodu 7.1. O pořadí bude rozhodovat nejnižší nabízená cena bez DPH.

8. Zadávací lhůta
Účastníci jsou vázáni podanou nabídkou a nemohou ze zadávacího řízení odstoupit po
dobu 4 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

9. Další práva zadavatele
9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů
a dokladů.
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9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro něj
lhůtu.
9.3 Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích
podmínek u vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele
nesplňovala zadávací podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího dodavatele (účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
původního hodnocení, účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vítězného
dodavatele. Zadavatel může tento postup využít opakovaně.
9.4 Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vítězný dodavatel, který splnil
zadávací podmínky, na písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou lhůtou
odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu až do doby
uzavření smlouvy.

10. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky
v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Uchazečům v takovém případě nenáleží
žádná úhrada takto vzniklých nákladů. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez
udání důvodu.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel dle závazného návrhu smlouvy požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy předložil zadavateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1
mil. Kč.
Nepředložení požadované pojistné smlouvy bude posuzováno jako nesoučinnost
dodavatele při podpisu smlouvy.
V Kosoříně dne 08. 02. 2021

Ing. Alena
Jelínková

Digitálně podepsal
Ing. Alena
Jelínková
Datum: 2021.02.08
17:41:16 +01'00'

Ing. Alena Jelínková
starostka obce
Přílohy:
Příloha č. 1: krycí list
Příloha č. 2: průvodní zpráva + PD
Příloha č. 3: smlouva o dílo
Příloha č. 4: čestné prohlášení
Příloha č. 5: cenová nabídka
Příloha č. 6: obchodní podmínky
Příloha č. 7: prázdný položkový rozpočet
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