REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
„LESNÍ SAMOTY“ V OBCI ZDÍKOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
„LESNÍ SAMOTY“ V OBCI ZDÍKOV

IČ:

Obec Zdíkov
Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov
zastoupená Mgr. Romanem Šebánkem – starostou obce
00250872

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

tel. kontakt

+420 721 839 153

mail adresa

starosta@zdikov.cz

Zadavatel:

Kontaktní osoba zadavatele v řízení:
Sídlo:
Korespondenční adresa:

Universal Solutions s.r.o., Gabriela Vaciková
Francouzská 404, 397 01 Písek
Alšovo nám. 178, 397 01 Písek
Tel: 775 865 221, email: universalsolutions@email.cz
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1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.01.2021 do 10:00 hod., kdy zároveň proběhne jednání o otevírání obálek
s nabídkami na níže uvedené adrese sídla zástupce zadavatele v řízení.
2. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně na zástupce zadavatele v řízení:
Universal Solutions s.r.o., Alšovo nám. 178, 397 01 Písek.
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Projekt je členěn na dvě dílčí části SO 01. – Oprava místní komunikace
SO 02. – Rekonstrukce lesní cesty
Předmětem projektu je oprava vozovky lesní cesty „Lesní samoty“ v obci Zdíkov v k.ú. Masákova Lhota. Jedná se o
opravu stávající LC, která je součástí lesní dopravní sítě a je určena k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu
v souvislosti s hospodařením v lese. Součástí je i oprava navazující místní komunikace.
Bližší specifikace stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je elektronickou
přílohou této zadávací dokumentace.
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA
SO 01. – Oprava místní komunikace
SO 02. – Rekonstrukce lesní cesty

447 860,00 Kč bez DPH
2 495 967,00 Kč bez DPH

Celková předpokládaná cena díla je 2 943 827,00 Kč bez DPH.
4. KRITÉRIA HODNOCENÍ
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena se hodnotí tak, že nejnižší nabídková
cena je cena nejvýhodnější.
Základním hodnotícím kritériem je výše nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Váha tohoto kritéria představuje 100%.
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat
a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc
musí být součástí nabídky. Nabídka se předkládá v jednom originále a v jedné kopii.
Nabídka účastníka musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem
neotvírat. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku a dokumentaci účastníka v případech
stanovených zákonem vrátit. Uzavření obálky bude přelepené a opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby.
PŘÍLOHY VÝZVY:
číslo 1 - Krycí list nabídky
číslo 2 - Výkaz výměr
číslo 3 - Návrh smlouvy o dílo
číslo 4 - Projektová dokumentace
číslo 5 - Čestné prohlášení vzor - základní způsobilost
ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH
Nabídka musí obsahovat:
Identifikace účastníka (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, tel., fax., statutární zástupce/zástupci, bankovní
spojení, osoba zodpovědná za zpracování nabídky).
Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu
se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), celková
nabídková cena na projektovou dokumentaci bude stanovena na základě ocenění jednotlivých položek a uvedena v
Kč, následujícím způsobem:
- cena bez DPH,
- samostatně uvedené DPH ,
- cena včetně DPH
Položkové rozpočty – oceněný výkaz výměr
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Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen
otiskem razítka
Doklady prokazující základní způsobilost
Doklady prokazující profesní způsobilost
Všechny formuláře uvedené v nabídce musí být řádně vyplněny.
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené „Rekonstrukce LC a MK Zdíkov“ a zároveň se zřetelným
označením nápisem „N E O T E V Í R A T“. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka, na niž je možné nabídku
vrátit.
6. NABÍDKOVÁ CENA
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla včetně daně z přidané
hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním,
provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, apod.). Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny
závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové
ceny závazný výkaz výměr.
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena za provedení díla bude zpracována podle věcného členění obsaženého ve výkazu výměr a bude
následně uvedena v Krycím listu v členění: cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Stejně tak bude uvedena v návrhu
Smlouvy o dílo.
7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení díla
Požadovaný termín dokončení díla

od 5 dnů předání staveniště, cca 06/2021
do 12 měsíců ode dne předání staveniště, max. do 31.05.2022

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.
Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu SZIF – Podpory obnovy venkova a
Jihočeského kraje. Smlouva s účastníkem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci
stavby. Účastník/ dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 dní od předání díla k realizaci.
Katastrální území: Obec Zdíkov, parc. č. 1119/1, 951/7, 1066/3 v k. ú. Masákova Lhota, okres Prachatice, kraj
Jihočeský.
8.
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští.
9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje, aby účastníci splnili základní kvalifikační předpoklady čestným prohlášením viz příloha.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci.
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11. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Spolufinancování projektu bude zajištěno z dotačních prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu/
Programem rozvoje venkova a rozpočtu obce Zdíkov.
12. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle
skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na
základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným zadavatelem (TDS). Zadavatel
uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla
jednou měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran. Vzhledem k dotační podpoře zadavatel
požaduje dvojí fakturaci pro každý ze stavebních objektů zvlášť.
13. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do
3 pracovních dnů písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení
výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem,
jakým toto výběrové řízení zahájil. Zadavatel je povinen výběrové řízení zrušit také v případě, že ve lhůtě pro podání nabídek
neobdržel žádnou nabídku.
Po uzavření smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo zrušit uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem v případě, že nebude
úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky
nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani
účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok.
14. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a právo na změnu, doplnění či upřesnění
podmínek výzvy a zadání pouze části nabídky.
Účastníci obdrží o výsledku veřejné zakázky písemné vyrozumění.
15. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Zadavatel postupuje dle novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
§ 6 odst. 4:
Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru
dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj
postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.
§28 písm. p) až r):
p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit
například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska
spojená s veřejnou zakázkou,
q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit
například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a
další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem
veřejné zakázky.
Zdíkov, dne 04.01.2021

…………………………………………
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce
Zástupce zadavatele v řízení Universal
Solutions s.r.o. – Gabriela Vaciková
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