Veřejná zakázka na dodávky

Zadávací dokumentace
dle ustanovení § 53 - zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce,
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále je „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

Veřejné prostranství Dobratice

Textová část zadávací dokumentace
V textové části zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) jsou uvedeny kromě informativních a organizačních
údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení
dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
Tato zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídky
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku, nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Osoba odlišná od zadavatele, která vypracovala zadávací podmínky nebo jejich část:
Zadávací dokumentaci vypracoval, na základě podkladů poskytnutých zadavatelem, administrátor veřejné
zakázky společnost D.P.R. Management s.r.o. se sídlem Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ 286
12 779.
Zadavatel dále uvádí, že část zadávací dokumentace – projektovou dokumentaci vypracovala osoba
odlišná od zadavatele a to CIMBURK s.r.o. IČ: 26034476 a Ing. arch Jaroslav Klega IČ:03064204.

Informace k předběžné tržní konzultace:
Tyto zadávací podmínky neobsahují informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace dle § 36
odst. 4 ZZVZ.
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1. Zahájení zadávacího řízení
Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem zveřejněním ZD na profilu zadavatele. Lhůty rozhodné
pro zadávací řízení počínají běžet v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 ZZVZ.
Zveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00577057 , datum uveřejnění dne 22.05.2017

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatel :
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Obec Dobratice
územní samosprávný celek – § 4 odst. 1 písm. d)
Dobratice 49, Dobratice 739 51
00577057
RNDr. Alena Kacířová, starostka obce

Zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:
IČ:
e-mail:
telefon:

D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
286 12 779
klodova@dprm.cz
+ 420 774 484 201

Zadavatel je ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ.
Zástupce zadavatele je osobou zmocněnou za zadavatele jednat. Dodavatel bude veškeré
písemnosti a žádosti o dodatečné informace doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není
v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly
doručeny zástupci zadavatele. Od této doby začínají běžet případné lhůty vázáné na doručení
písemnosti.
3. Zadávací dokumentace
3.1. Součástí zadávací dokumentace
3.1.1. Textová část zadávací dokumentace
Příloha a1), a2), a3) a a4) Krycí list nabídky
Příloha b) Kvalifikační dokumentace
Příloha c1), c2), c3) a c4) Obchodní podmínky
Příloha d1), d2), d3) a d4) Projektová dokumentace vč.
výkazu výměr
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3.2. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zástupci zadavatele. Zadavatel odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti uchazečů. Písemnou žádost o poskytnutí dodatečných informací zaslat na
kontaktní e-mail klodova@dprm.cz.
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu
zadavatele.
4. Údaje o dodavateli
Dodavatel uvede v nabídce své identifikační údaje do Krycího listu nabídky, který je přílohou
zadávací dokumentace. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (podepisuje-l osoba oprávněná jednat k zastupování dodavatele na základě plné moci,
doloží dodavatel i příslušnou plnou moc).
5. Prohlídka místa plnění
Zadavatel nestanovil společnou prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.
6. Podání nabídky, zadávací lhůta, otvírání nabídek
6.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.06.2017 v 16,00 hod.
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí
být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Na nabídku
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 ZZVZ
pohlíží, jako by nebyla podána.
6.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele a
v pracovní době zadavatele Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51. Včasnost doručení je rizikem
uchazeče.
6.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ. Po tuto lhůtu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.
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Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je vázán svoji nabídkou až do podpisu
smlouvy.
6.4. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s výzvou k podání nabídek dne 07.06.2017 od
16,15 hodin na adrese zadavatele, tzn. Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51.
Obálky s nabídkami otevře zadavatel v pořadí dle data a času doručení nabídky.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání obálek s nabídkami
- Zástupci zadavatele, členové komise pro otvírání nabídek a další osoby přizvané zadavatelem
- Zástupci dodavatele, maximálně však 1 osoba za jednoho dodavatele, které se prokážou
plnou moci, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu dodavatele.
6.5. Postup komise při otevírání nabídek
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 28 odst. 2
ZZVZ pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Komise otevírá obálky podle pořadového čísla doručení a kontroluje, zda nabídky byly doručeny
ve stanovené lhůtě a v souladu s ustanovením § 107 odst. 2 ZZVZ
Po provedení kontroly úplnosti nabídek sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje
uchazeče a informaci o nabídkové ceně a informace o údajích, které odpovídají číselně
vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.
7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení.

Veřejné prostranství Dobratice
7.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel v této výzvě vymezil předmět veřejné zakázky
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Kód CPV 45233223-8 obnova povrchu vozovek
Kód CPV 45112710-5 krajinné úpravy zelených ploch

Uchazeč může podat nabídku na jednu dílčí část nebo na všechny čtyři dílčí části veřejné zakázky.
Pokud uchazeč chce podat nabídku na čtyři dílčí části zakázky, musí podat nabídku pro každou dílčí
část zvlášť v samostatné obálce a každá nabídka musí splňovat podmínky specifikované touto
zadávací dokumentaci. Na každou dílčí část bude uzavřena samostatná smlouva (i v případě
vítězného uchazeče na čtyři dílčí části).
Předmětem veřejné zakázky pro dílčí část 1 jsou stavební práce na místní komunikaci
Dílo je specifikováno zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče, kterou tvoří také podrobný výkaz
výměr, který je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky pro dílčí část 2 jsou stavební práce a dodávky dětského hřiště.
Dílo je specifikováno zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče, kterou tvoří také podrobný výkaz
výměr, který je přílohou zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky pro dílčí část 3 jsou výsadba zeleně.
Dílo je specifikováno zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče, kterou tvoří také podrobný výkaz
výměr, který je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky pro dílčí část 4 jsou stavební práce na veřejném prostranství.
Dílo je specifikováno zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče, kterou tvoří také podrobný výkaz
výměr, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zadavatel doporučuje uchazečům si ověřit soulad podrobného soupisu s textovou a výkresovou části
dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných
informací.
V případě, že zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahují konkrétní názvy či konkrétní označené
výrobků, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, nebo
označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technických obdobných řešení.
Je-li tedy v zadávacích podkladech uveden konkrétní výrobek nebo jeho technologie, má se za to, že
je tímto definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen stejně kvalitní nebo
kvalitnější alternativou.
Technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací
Jestliže uchazeč ve své nabídce nahradí specifikovaný materiál jiným ekvivalentem, je povinen do
nabídky vložit technické listy, jimiž u dané náhrady prokáže minimální shodné vlastnosti, technické a
kvalitativní parametry se zadavatelem navrhovaným a specifikovaným materiálem. Jestliže
navrhovaný ekvivalent nebude splňovat zadavatelem stanovené parametry, které je nutno považovat
za minimální standard, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.
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7.2. Místo plnění veřejné zakázky
Je vymezeno zpracovanou projektovou dokumentací.
7.3. Předpokládána doba splnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje splnění veřejné zakázky do 150 dnů od podpisu smlouvy. Plnění jednotlivých
částí je uvedeno v obchodních podmínkách.
7.4. Popis předmětu veřejné zakázky – technické podmínky
Oprava povrchu místních. Vybudování dětského hřiště vč. dodávky herních prvků. Osazení
zeleně na veřejném prostranství u obecního úřadu a část na prostranství u katolického kostela.
Revitalizace veřejného prostranství v centru obce skládající se z úpravy zpevněných ploch, stavby
kapitánského můstku a výstavba jezírka
Viz zpracovaná dokumentace

8. Kvalifikace uchazečů a posouzení kvalifikace
Podrobné požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokazování jsou uvedeny v příloze b)
„Požadavky zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace“, která je součástí zadávacích podmínek.
V textové části zadavatel sděluje základní informace o rozsahu vyžadované kvalifikace. Ve
zjednodušeném podlimitním řízení splní kvalifikační předpoklady dodavatel v souladu s § 53 odst. 4
ZZVZ, tj. čestným prohlášením nebo v kopiích.
8.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení §
74 ZZVZ. Dodavatel prokáže v souladu se ZZVZ.
8.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních základních kvalifikačních předpokladů podle
ustanovení § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a) na celý předmět díla
8.3. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení §
79 odst. 2 písm. a) ZZVZ - přehled významných zakázek za posledních 5 let.
8.4. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva předloží originální nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace v rámci lhůty pro poskytnutí součinnosti před
uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ, jinak s vybraným dodavatelem nebude
smlouva uzavřena. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
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z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání
nabídky.
9. Způsob posouzení nabídek a hodnotící kritéria
9.1. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 ZZVZ podle základního hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu.
Hodnotící kritéria pro dílčí část 1 ekonomické výhodnosti a jejich procentní váha je uvedena
následovně:
1. Nabídková cena bez DPH – 100%
Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude realizováno bodovou metodou. Pro
hodnocení bude využito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 (100 = maximum).
Metoda hodnocení:
Nabídková cena bez DPH – (hodnota nejnižší/hodnota hodnocená)*maximální počet přidělovaných
bodů = bodový zisk nabídky
Hodnotící kritéria pro dílčí část 2 ekonomické výhodnosti a jejich procentní váha je uvedena
následovně:
1. Nabídková cena bez DPH – 100%
Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude realizováno bodovou metodou. Pro
hodnocení bude využito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 (100 = maximum).
Metoda hodnocení:
Nabídková cena bez DPH – (hodnota nejnižší/hodnota hodnocená)*maximální počet přidělovaných
bodů = bodový zisk nabídky
Hodnotící kritéria pro dílčí část 3 ekonomické výhodnosti a jejich procentní váha je uvedena
následovně:
1. Nabídková cena bez DPH – 100%
Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude realizováno bodovou metodou. Pro
hodnocení bude využito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 (100 = maximum).
Metoda hodnocení:
Nabídková cena bez DPH – (hodnota nejnižší/hodnota hodnocená)*maximální počet přidělovaných
bodů = bodový zisk nabídky
Hodnotící kritéria pro dílčí část 4 ekonomické výhodnosti a jejich procentní váha je uvedena
následovně:
1. Nabídková cena bez DPH – 70%
2. Údržba a čištění jezírka po dobu 3 let – 30%
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Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude realizováno bodovou metodou. Pro
hodnocení bude využito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 (100 = maximum).
Metoda hodnocení:
Nabídková cena bez DPH – (hodnota nejnižší/hodnota hodnocená)*maximální počet přidělovaných
bodů = bodový zisk nabídky
Údržba jezírka po dobu 3 let – (hodnota nejnižší/hodnota hodnocená)*maximální počet
přidělovaných bodů = bodový zisk nabídky
Intervaly roční údržby : 1.6. – 31.8. (letní sezona) 1* týdně
1.1. -31.5., 1.9. – 31.12 1 * měsíčně

9.2. Výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel rozhodne o nabídce toho uchazeče, jež doložil splnění kvalifikace a předložil všechny
ostatní doklady splňující všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a jehož nabídka byla
pro jednotlivou dílčí část vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Každá část veřejně zakázky na dodávky bude hodnocena samostatně.

10. Požadavky a podmínky na zpracování nabídky
Pro zpracování rozpočtu zadavatel stanovuje následující podmínky:
- Uchazeč není oprávněn navrhovat jiná variantní technické řešení
- Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr, který obdržel od zadavatele
Celková nabídková cena zahrnuje provedení všech dodávek nezbytných k řádnému provedení díla dle
zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k řádné realizaci předmětu,
zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitativním provedením a dokončením celého
předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena rovněž zahrnuje náklady na přepravu, montáž a jakékoliv
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy a na krycím listě v členění nabídková
cena celkem bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.
Variantní řešení nabídky je zadavatelem vyloučeno.
Další požadavky zadavatele na předmět plnění a uvedení všech obchodních podmínek jsou obsaženy
ve smlouvě. Text smlouvy je přílohou c1), c2), c3) a c4) zadávací dokumentace.
11. Požadavky na obsah nabídky
Dodavatel, který podává nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, kterým jiný dodavatel
prokazuje kvalifikaci v tomtéž zadávacím řízení.
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Nabídky se podávají v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky Veřejné prostranství Dobratice –
dílčí část….. s uvedením textu „Neotvírat“ opatřené razítkem v místě přelepu obálky, na které musí
být uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty. Uchazeč předloží nabídku 1x v originále a v jedné prosté kopii, a to pro každou dílčí
část veřejné zakázky zvlášť. V případě rozporu mezi originálem a kopií je rozhodující originál. Všechny
listy nabídky budou navzájem pevně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejím
vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány. V případě rozporu mezi údaji
uvedenými v krycím listu nabídky či prohlášením a údaji uvedenými ve smlouvě, platí údaje uvedené
ve smlouvě.
Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Dodavatel předloží následující dokumenty s doporučeným pořadím dle následujících bodů:
- Krycí list nabídky část c1), c2), c3) nebo c4)
Na krycím listu budou uvedeny základní identifikační údaje dodavatele, včetně osob zmocněných
k dalšímu jednání, hodnoty hodnotících kritérií v členění dle zadávací dokumentace, datum a
podpis osoby oprávněné jménem dodavatele nebo za dodavatele jednat.
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
Pro účel podání nabídky dle zákona a požadavků zadavatele doklady o kvalifikaci předkládají
dodavatelé v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci § 53 odst. 4 ZZVZ.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy § 86 odst. 3 ZZVZ.
- Návrh smlouvy – obchodní podmínky část c1), c2), c3) nebo c4)
Dodavatel v nabídce doloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele či za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám a obsahu nabídky dodavatele.
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení. Dodavatel není oprávněn návrh smlouvy měnit, je pouze oprávněn návrh
smlouvy doplnit tam, kde je to možné.
Přílohou návrhu smlouvy bude oceněný výkaz výměr se specifikovaným navrženým materiálem
nebo prvkem.
- Prohlášení o poddodavatelském systému
Nabídka bude obsahovat popis poddodavatelského systému dle § 105 odst. 1 ZZVZ, případně
písemné prohlášení uchazečem že nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě jako
poddodavateli.
- Plná moc
Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena
platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.
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12. Ostatní ujednání
-

-

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení.
Případné úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se zákonem.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, ve znění pozdějších
předpisů, uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení, jeho uveřejněním na profilu zadavatele, v takovém případě se oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručení všem dotčeným uchazečům okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Podmínky pro uzavření smlouvy – vybraný dodavatel je povinen na písemnou výzvu předložit
doklady prokazující kvalifikaci dle zadávací dokumentace – originály nebo ověřené kopie.
Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli předložit doklady dle §
104 odst. 2 ZZVZ.

V Dobraticích dne 22.5.2017.

Za zadavatele – Obec Dobratice

Renáta
Klodová

Digitálně podepsal Renáta
Klodová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28612779, o=D.
P. R. Management s.r.o. [IČ
28612779], ou=1, cn=Renáta
Klodová, sn=Klodová,
givenName=Renáta,
serialNumber=P471269
Datum: 2017.05.22 17:48:43
+02'00'

Renáta Klodová za D.P.R. Management s.r.o.
na základě plné moci zadavatele
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