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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„REVITALIZACE HŘBITOVA V ČÍŽKOVICÍCH“

Veřejná podlimitní 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

financováno z rozpočtu obce Čížkovice
VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
se sídlem:
IČ:
zastoupený
tel., fax:
e-mail:
profil zadavatele:

OBEC ČÍŽKOVICE
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
002 63 486
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
416 715 135; 416 715 140
oucizkovice@seznam.cz
https://www.tenderarena.cz/profily/ObecCizkovice

Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 Zákona rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností
souvisejících se zadávacím řízením dále uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje
požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.
Zástupce nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací
řízení, nebo vydat rozhodnout o námitkách.
Tímto ustanovením zástupce není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržení pravidel stanovených
Zákonem.
OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ A ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE:
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
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Název:
Ing. arch. Dominik Miko
ČKAIT:
0402468
Adresa:
Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice,
IČO:
02531089
Kontakt:
tel. 723 075 085, E-mail: mikodomi@seznam.cz
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Zadávací řízení, vypsané a zveřejněné dne 4.11 2019 bylo zadavatelem zrušeno, neboť se v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nebylo možné v zadávacím
řízení pokračovat. Zadavatel odmítl nabídku jediného účastníka, tím v zadávacím řízení nezůstal
žádný subjekt, se kterým by mohla být uzavřena smlouva a zadavatel v souladu s § 127, odst. 1
ZZVZ zadávací řízení zrušil.

PRO OPAKOVANOU VÝZVU BYLA DOPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE STAVBY DODATKEM K PD A NOVÝM VV.
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I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁZEV ZAKÁZKY
„REVITALIZACE HŘBITOVA V ČÍŽKOVICÍCH“
DRUH ZAKÁZKY
Jedná se o veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce, při zadání veřejné zakázky bude
postupovat dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ZZVZ) s elektronickým podáním nabídek prostřednictvím profilu zadavatele a
elektronického nástroje TENDER ARENA.
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ZAKÁZKY stanovený v souladu s § 16 Zákona
v CZK bez DPH: 6.300 tis. (7.623 tis. Kč včetně DPH)
FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY
Financování zakázky je založeno na prostředcích zadavatele, zakázka bude financována z
veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY – CPV
45000000-7
Stavební práce
45112000-5
Výkopové a zemní práce
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
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 zvonice – Zastavěná plocha stavby je 30 m2, Obestavěný prostor je 112 m3.
SO 04: Demolice skladu – Zastavěná plocha stavby je 16 m2, obest. prostor je 52 m3.
Podrobnou specifikaci předmětu zakázky obsahuje Zadávací a Projektová dokumentace
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Obec Čížkovice – hřbitov
PD Podrobný popis pozemků dotčených stavbou je uveden v Projektové dokumentaci
DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Předpokládaný termín zahájení stavby IV / 2020 – dle klimatických podmínek
termín dokončení stavby nejpozději do 31.12 2021
UVEŘEJNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a
dálkovým
způsobem,
a
to
prostřednictvím
„Profilu
zadavatele“
obce
Čížkovice:
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

II.

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.
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro doručení nabídek končí:

10.3 2020 v 09:00 hodin

Nabídka bude přijata pouze v elektronické podobě na uvedený Profil zadavatele v českém jazyce ve
formátech Microsoft Office (Word, Excel), PDF, JPEG, GIF, …. Je možné použít kompresi v ZIP
archivu.
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
Zadavatel požaduje splnění
1) základní kvalifikační kritéria dle zákona
2) profesní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) dokladu o oprávnění k podnikání – živnostenský list
b) výpis z OR
c) autorizace v oboru Pozemní stavby, min. úroveň pro splnění kritéria je autorizovaný technik
3) ekonomická kvalifikační kritéria se pokazuje předložením
a) čestného prohlášení o finanční způsobilosti
b) čestného prohlášení o ročním obratu za poslední 3 roky (min. 12 000 000,- Kč ročně)
4) technické kvalifikace předložením
a) seznamu obdobných zakázek-pozemní stavby (minimálně 3 stavby)
z toho min. 2 – oprava, stavba obvodových zdí s délkou min. 100 m
b) počet zaměstnanců minimálně 10
c) odborná způsobilost stavbyvedoucího (praxe 7 let, autorizace)
5) požadavky zadavatele
a) seznam všech poddodavatelů
b) čestné prohlášení dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské
soutěži.
c) zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla
d) doklad o pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě min. do výše
6.000.000,00 Kč – minimální hodnota tohoto požadavku nevyjadřuje rizika, která mohou dodavateli
vzniknout například při poškození náhrobků a podobně. Doporučuje se vyšší pojistné plnění
e) POV v podobě strukturovaného harmonogramu se stručným popisem stavebních činností
Prokázaní splnění způsobilosti, kvalifikace 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 v Kč bez DPH a kvality (zkušenost
dodavatele a délka doby poskytnuté záruky v měsících)
Způsob hodnocení nabídek je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.

VI.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
JISTOTA
V souladu § 41 Zákona zadavatel nepožaduje, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu
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 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje (profil zadavatele)
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje do 3 dnů od přijetí dotazu nevyžaduje-li odpověď dobu delší,
v tomto případě zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu k podání nabídek
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

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.
V Ústí nad Labem, dne 17.2 2020
Těšíme se na Vaši účast a připadnou spolupráci.
Dekujeme předem za podání nabídky.
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