VÝZVA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
Zadavatel:
Obecní úřad Babice
Na Návsi 6,
251 01 Babice
IČ: 00240028
Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce, která je zadávána v uzavřené výzvě a
předpokládaná hodnota stavebních prací nepřesáhne 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Zadavatel vyzývá minimálně 5 dodavatelů.

Název zakázky:

Chodník v ulici Starobabická, Babice

Druh zakázky:

Stavební práce

Lhůta pro podání nabídky:
datum 22. 3. 2017 8:00 hod

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na
adresu zadavatele nebo poštou doporučeně. Zadavatel doporučuje nabídky doručit v uzavřené
obálce, opatřené na uzavření razítkem zájemce a podpisem statutárního zástupce a označené

zřetelně:

„NEOTEVÍRAT – Chodník v ulici Starobabická, Babice“

Otevírání obálek:

Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 3. 2017 v 9:00 hod na místě podání nabídky, které je níže
uvedené.

Místo pro podání nabídky:
Obecní úřad Babice
Na Návsi 6
251 01 Babice

Předmět zakázky:
Předmětem projektu je výstavba bezbariérového chodníku v ulici Starobabická - při jižní a severní
straně komunikace. Jižní chodník je navržen v délce 214,76m, severní chodník v délce 18,28m. Pro
zajištění návaznosti severního a jižního chodníku je nově navrženo místo pro přecházení (MP). V
rámci stavby jsou řešeny i stávající samostatné sjezdy/vjezdy na pozemky přejezdem chodníku.
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby nedošlo k zúžení průjezdného profilu silnice III/10176
(ul.Starobabická). Součástí novostavby chodníku je i rekonstrukce přilehlého pruhu místní
komunikace v šířce max.0,50 m.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v přiložené projektové dokumentaci.

Hodnotící kritérium
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
K hodnocení nabídek je použita kardinální stupnice.
Nabídky budou hodnoceny bodovou metodou.
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky následující hodnotící kritéria a jejich váhu:

a) Nejnižší nabídková cena bez DPH - váha 90%
Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč.
Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů.
Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného
vzorce:
Nejnižší nabídková cena
Počet bodů kritéria = 100 x nejnižší nabídková cena/hodnocená nabídková cena
Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem 0,9.

b) Nejvyšší záruka na kvalitu díla – váha 10%
Uchazeč uvede ve své nabídce záruku na kvalitu v měsících. (Min. 24 měs – max. 120 měs)
bude hodnocena ve vzestupném pořadí podle počtu měsíců. Nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100
bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže
uvedeného vzorce:
Záruční doba
Počet bodů kritéria = 100 x záruční doba hodnocené nabídky/nejdelší doba záruky
Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem 0,1

Bodové hodnocení bude zaokrouhleno na dvě desetinná místa a sečteno.
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že na základě součtu bodů u jednotlivých nabídek
bude jako nejúspěšnější stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů.

Údaje uvedené zájemcem v podmínkách k jednání budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo
podepsaném osobou oprávněnou za zájemce jednat.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být řádně odevzdána, v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, návrh
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí nabídky jsou rovněž
další dokumenty požadované zadavatelem. Součástí nabídky jsou informace prokazující splnění
kvalifikace.
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, bude pevně
svázána a stránky budou očíslovány souvislou, vzestupnou číselnou řadou.

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

a) Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení o splnění
základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení.
b) Profesní způsobilost
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením živnostenského listu
nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle
zvláštních právních předpisů.
Pokud uchazeč dokládá splnění profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku, musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení tohoto výběrového řízení.
c) Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokazuje uchazeč předložením seznamu významných zakázek na
stavební práce, jejichž předmětem je rekonstrukce/výstavba chodníků, poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele (vč. Kontaktní osoby, adresy, telefonního čísla a e-mailu) a údaji o tom, zda byly služby
provedeny řádně.
Celková hodnota referenčního seznamu významných zakázek bude minimálně 2 400 000 Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený dodavatelem
pravdivý.
V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje
si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit.

Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení

Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 2 463 185,44 Kč bez DPH.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně příslušná sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné
zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Doba a místo plnění zakázky:
Zahájení realizace je plánováno v průběhu roku 2017, termín bude upřesněn dle termínu přiznání
dotace.
Místem plnění je obec Babice.
Více informací ohledně předmětu zakázky je možné získat u kontaktní osoby, kterou je
starosta obce p. Jan Chadraba
Tel.: +420 602 108 563
E-mail: starosta@babiceurican.cz
Adresa:
Obecní úřad Babice
Na Návsi 6,
251 01 Babice
IČ: 00240028

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
• Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě.
• Zadavatel si vyhrazuje právo nepodepsat s vítězným uchazečem smlouvu o dílo v případě
nepřidělení dotace.
• Projekt bude realizován z fondu SFDI.

Zhotovitel bere na vědomí, že orgán poskytující dotaci na realizaci této veřejné zakázky má právo na
zajišťování a nahlížení do veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného a
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.
Zhotovitel nabídky bere na vědomí tuto skutečnost a je připraven spolupůsobit při probíhajících
kontrolách.
(Odstavec výše bude uveden v návrhu smlouvy o dílo, kterou přikládá uchazeč k nabídce)
Zadavatel prohlašuje, že veškeré požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, jakož i označení vlastností či funkcí předmětu Zakázky, které by
mohly být považovány za firemní, pokud jich Zadavatel použije, jsou jím míněny jen jako pojem pro
dostatečně přesné a srozumitelné určení předmětu Zakázky. Zadavatel tím nemíní omezovat
uchazeče v tom, aby splnil požadavky Zadavatele použitím jiných, kvalitativně (ve stejné či vyšší
kvalitě) a technicky obdobných řešení.

Poskytování dodatečných informací
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, které budou doručeny nejdéle 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel nejpozději do 2 pracovních
dnů po doručení této žádosti.
Zadavatel odešle tuto informaci tazateli a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.

Dokumenty jsou dostupné na adrese:
WITERO s.r.o.
Litevská 8
Praha 10, 100 00
Kontaktní osoba: Michaela Švecová
Tel.: 603 354 372
E-mail: michaelasvecova23@gmail.com

Přílohy zadávacích podmínek:
1. Projektová dokumentace
2. Vzor čestného prohlášení
3. Výkaz výměr

V Babicích, dne 28. 2. 2017

