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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„REVITALIZACE HŘBITOVA V ČÍŽKOVICÍCH“
Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) s elektronickým podáním nabídek
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Ing. arch. Dominik Miko
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Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice,
02531089
tel. 723 075 085, E-mail: mikodomi@seznam.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Zadávací dokumentace
Lhůta pro podání nabídek a forma zpracování nabídky
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Údaje o hodnotících kritériích
Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁZEV ZAKÁZKY
„REVITALIZACE HŘBITOVA V ČÍŽKOVICÍCH“
DRUH ZAKÁZKY
Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s § 53 Zákona ve zjednodušeném
podlimitním řízení s elektronickým podáním nabídek
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ZAKÁZKY
v CZK 6.000 tis. Kč bez DPH - jde o odhad objemu prací na základě rozpočtu stavby a přidružených činností
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena v souladu s § 16 Zákona a nezahrnuje rezervu
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FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY
Financování zakázky je založeno na prostředcích zadavatele – rozpočet obce Čížkovice
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY - CPV
45000000-7
Stavební práce
45112000-5
Výkopové a zemní práce
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a montáž související s celkovou revitalizací hřbitova.
Stavba je členěna na 4 stavební objekty:
SO 01: Nová hřbitovní zeď - Celková délka nové hřbitovní zdi je 245 m
SO 02: Nové zpevněné plochy - Zastavěná plocha nových zpevněných ploch je 314 m2
SO 03: Oprava hřbitovní zvonice - Zastavěná plocha stavby je 30 m2, Obestavěný prostor je 112 m3.
SO 04: Demolice skladu - Zastavěná plocha stavby je 16 m2, Obestavěný prostor je 52 m3
Podrobnou specifikaci předmětu zakázky obsahuje Zadávací dokumentace včetně jejích příloh – PD, VV.
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Stavební záměr se odehrává výhradně na pozemcích stavebníka v obci Čížkovice v katastrálním území
Čížkovice
ZUJ (kód obce): 564711
NUTS5: CZ0423564711
Podrobný popis pozemků dotčených stavbou je uveden v Projektové dokumentaci
DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Předpokládaný termín zahájení stavby (dle klimatických podmínek): III-IV / 2020
Doba dokončení a předání stavby: do 31.5 2021
UVEŘEJNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým
způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“ https://www.tenderarena.cz/profily/ObecCizkovice
ZPŮSOB JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ
V souladu s platnou legislativou bude veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení
probíhat elektronicky prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje případně prostřednictvím datové
schránky; ID datové schránky: 8axbuws

II.

III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k podání nabídky a jde o soubor dokumentů, údajů, požadavků a
technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky, k prokázání splnění kvalifikace dodavatele a blíže vymezuje obsah vybraných ustanovení zákona pro
veřejné podlimitní zakázky. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro
uchazeče, jsou dány ustanoveními zákona.
Přílohy Zadávací dokumentace tvoří Projektová dokumentace stavby a Výkaz výměr odpovídající projektové
dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Další přílohy tvoří návrh SoD, vzory čestných prohlášení a příslušná rozhodnutí správních orgánů včetně
závazných stanovisek.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro doručení nabídek končí:
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Nabídka bude přijata pouze v elektronické podobě v českém jazyce ve formátech Microsoft Office (Word, Excel),
PDF, JPEG, GIF, …. Je možné použít kompresi v ZIP archivu, na Profil zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/ObecCizkovice
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání
nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
IV.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Prokázaní splnění způsobilosti a ostatních požadavků zadavatele je podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.

V.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je v souladu § 114 ekonomická výhodnost nabídky a to na
základě nejvhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality
Způsob hodnocení nabídek je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.

VI.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
- JISTOTA – zadavatel nepožaduje
- POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu (příloha ZD)
- POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být v souladu s § 98 doručeny do 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel nejméně do 3 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je volně přístupné a dodavatelům
se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
- VĚCNÉ VYMEZENÍ PODDODÁVEK
Zadavatel nevymezuje
- UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit rozhodnutí o výběru dodavatele a o
vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit) v rozsahu 90 kalendářních dnů
- OSTATNÍ INFORMACE
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, Všechny náklady
související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky. Účastníkům v takovém
případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 Zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká
vyzvaným účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva („vybraný dodavatel“) předloží zadavateli při podpisu smlouvy jeden
výtisk kompletní nabídky v písemné formě včetně dokladů prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně
ověřené kopii.
V Ústí nad Labem 4.11 2019
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