OBEC ČÍŽKOVICE
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
http://www.cizkovice.cz/

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„ČÍŽKOVICE – DOČASNÁ ÚDRŽBA A SPRÁVA
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“
veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v souladu s ustanovením § 31 zákona 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC ČÍŽKOVICE
se sídlem
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
002 63 486
zastoupený
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
tel., fax:
416 715 135; 416 715 140
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
Organizace zadávacího řízení:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com

VÝZVA
k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu
vyhlašovanou mimo režim zákona na zajištění služeb
Dále uvedené odkazy na paragrafové znění zákona, jsou pouze metodickými odkazy využitými pro účely
tohoto zadávacího řízení na zajištění služeb.
Tato výzva je zároveň i zadávací dokumentací. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje
podmínky tohoto poptávkového řízení a dále uvedeného znění vzorové smlouvy (dále jen „Smlouva“),
která je součástí této zadávací dokumentace.
I. Předmět zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb při zajišťování údržby, provozu a správy
stávajícího veřejného osvětlení v obci Čížkovice včetně její místní část (Želechovice) a veškerá nutná
činnost související s plněním veřejné zakázky.
Za součásti veřejného osvětlení, které spadají pod výkon služeb zajišťovaných v rámci veřejné zakázky,
se považují zejména napájecí rozvaděče, rozvodné skříně, svorkovnice a spínače na rozvodech
elektřiny pro veřejné osvětlení, osvětlovací tělesa, sloupy a výložníky a kabelové zemní a nadzemní
vedení.
Hlavní náplní služeb poskytovaných při plnění zakázky je zejména:
- odstraňování poruch rozvodu zjištěných nebo oznámených zadavatelem
- pravidelná kontrola systému VO s četností 1x týdně
- další nutné činnosti pro bezchybný chod systému VO
Základní popis soustavy veřejného osvětlení
Soustava veřejného osvětlení je tvořena pro obec Čížkovice a spádovou obec Želechovice. V obci
Čížkovice je 158ks světelných míst a tři spínací místa – rozvaděče. Vedení je tvořeno z části vrchním
vzdušným - kabelovým vedením a v některých částech obce kombinací těchto vedení. Sloupy jsou
ocelové a betonové. Svítidla jsou ve stáří cca od 3 do 35let. V Želechovicích je 24ks světelných míst s
jedním rozvaděčem. Vedení je tvořeno z části vrchním vzdušným - kabelovým vedením a v některých
částech obce, kombinací těchto vedení. Sloupy jsou ocelové a betonové.
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II. Doba plnění
1.
Termín zahájení:
od 1.1 2018
2.
Zakázka bude plněna na základě smlouvy o dílo, uzavřené na dobu určitou do 31.12 2018 - do
ukončení realizace nového osvětlení
III. Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je obec Čížkovice a její místní část Želechovice
IV. Objem zakázky
Předpokládaný objem pro rok 2018 je odhadován na 90.000,00 Kč
Uvedená předpokládaná hodnota zakázky zahrnuje všechny odměny a poplatky, které bude zadavatel
hradit poskytovateli služeb na základě měsíční fakturace
V. Platební podmínky
Měsíční fakturace dle provedených oprav a prací
VI. Technické podmínky
Technické podmínky zakázky jsou vymezeny počtem a polohou součástí veřejného osvětlení a
ostatního zařízení a příslušenství, k němuž je vázán předmět plnění veřejné zakázky.
VII. Odpovědnost uchazeče za plnění veřejné zakázky:
Uchazeč je odpovědný za to, že jako dodavatel bude plnit veřejnou zakázku v souladu s platnými
právními předpisy, státními technickými normami a obecnými technickými standardy, které se na
předmětnému plnění vztahují.
VIII. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele)
IX. Požadavky na způsob podání nabídkové ceny:
1.
Nabídková cena uchazeče za předmět plnění musí obsahovat náklady spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenou se rozumí „hodinová“ cena zahrnující výjezd, činnosti a
práce bez pořizovacích cen materiálů (svítidla, kabely, kryty apod.)
2.
Uchazeč uvede ve své nabídce nabídkovou cenu jako paušální hodinovou odměnu částkou bez
DPH a včetně DPH.
X. Závazný obsah nabídky a požadavky na její zpracování
1.
Nabídka bude předložena v originále v písemné formě, v českém jazyce na listech formátu A4.
2.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem
a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou
zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v
nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument.
3.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Každý
list nabídky včetně příloh bude očíslován jednotnou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zajištěna
proti neoprávněné manipulaci nerozebíratelným spojením všech listů včetně příloh do jednoho svazku,
který bude zajištěn jedinečným bezpečnostním prvkem. Zadavatel doporučuje, jako jedno z možných
zabezpečení proti neoprávněné manipulaci použití provázku a přelepek opatřených podpisem
oprávněné osoby a razítkem uchazeče.
4.
Dodavateli se doporučuje seřadit dokumenty nabídky následovně:
Krycí list nabídky - viz příloha zadávací dokumentace
Podepsaný návrh Smlouvy
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty
XI. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
•
Hodinová cena
80 %
•
Doba reakční
20 %
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Dílčí hodnotící kritérium Hodinová cena (v Kč bez DPH/ za 1 hodinu)
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 80 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
-

Dílčí hodnotící kritérium Doba reakční (v hodinách)

Jde rychlost zásahu při řešení zadavatelem nahlášených poruch na veřejném osvětlení. Reakční doba
je zadavatelem stanovena na maximálně 48 hodin od přijetí oznámení závady.
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 20 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
XII. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Uchazeč podá pouze jednu nabídku, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek.
Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou.
Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a uchazeče
bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává
je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Lhůta pro podání nabídek končí
Otevírání obálek

5.12 2017 v 09:00 hodin
5.12 2017 v 09:50 hodin

Adresa pro podání nabídek: Obec Čížkovice, OÚ – podatelna, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
XIII. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení, že
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele,
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,
d)
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)
není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel předloží v nabídce
a)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Prokázání splnění technických kvalifikačních kritérií
Dodavatel předloží v nabídce
a)
seznam min. 3 (tří) obdobných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let,
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Součástí seznamu budou i kontaktní údaje investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje
ověřit
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
XIV. Obchodní a platební podmínky
NÁVRH SMLOUVY PŘEDLOŽÍ VE SVÉ NABÍDCE UCHAZEČ
Platební podmínky
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.
Faktura bude vystavena na základě měsíční výkaz prací a činností a soupisu použitých materiálů.
Splatnost faktury bude 15 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
XV. Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele








Zadavatel vylučuje možnost podání variant nabídky.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce
nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné
znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy a zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty v rozsahu 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Děkujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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