Zadávací dokumentace
mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu obce Boršov nad Vltavou
Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
vyhlašuje tímto v zastoupení stavební kanceláří OTRUBA & PARTNER, s.r.o., České Budějovice
zadávací řízení na stavební práce na akci:
„Oprava povrchu místních komunikací v ulici Třešňová, U Zámečku a plochu před garážemi
mezi ulicemi Na Výsluní a Letní v katastru obce Boršov nad Vltavou“

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Obec Boršov nad Vltavou
zastoupená starostou obce, Mgr. Janem Zemanem
sídlem Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 002 44 694
telefon: 387 250 221
e-mail: starosta@borsovnvlt.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.
Stavební kancelář
sídlem K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vltavou
provozovna Husova 636/33a, 370 05 České Budějovice
IČ: 280 78 853
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Pavel Otruba
- tel.: 604 209 951
- e-mail: p.otruba@otrubapartner.cz
1. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název
Stavební úpravy pro komunikace

CPV
45233100-0

Popis projektu a jeho technická specifikace
Předmětem plnění zakázky „Oprava povrchu místních komunikací v ulici Třešňová, U
Zámečku a plochu před garážemi mezi ulicemi Na Výsluní a Letní v katastru obce Boršov nad
Vltavou“ jsou opravy povrchu a krajnic těchto místních komunikací v rozsahu vyznačeném na
přiložených snímcích katastrální mapy. Jedná se celkem o tři samostatné opravy.
Objekt SO 01 řeší opravu povrchu místní komunikace v ulici Třešňová. Povrch části místní
ulice v úseku křižovatky je již opraven. Na tuto část bude navazovat oprava povrchů ve třech směrech
dle přiloženého snímku. Oprava všech tří úseků, kde bude položen nový obrusný asfaltový povrch tl.

60 mm, bude v rozsahu cca 1.200 m2. Zpevnění krajnic bude provedeno oboustranně asfaltovým
recyklátem.
Objekt SO 02 řeší opravu povrchu místní komunikace v ulici U Zámečku. Oprava povrchu
této MK, kde bude položen nový obrusný asfaltový povrch tl. 60 mm, bude v rozsahu 1.252 m2.
Zpevnění krajnic bude provedeno oboustranně asfaltovým recyklátem. Dále bude provedeno zpevnění
plochy u psího útulku recyklátem v ploše cca 470 m2.
Objekt SO 03 řeší opravu povrchu zpevněné plochy před garážemi mezi ulicemi na Výsluní a
Letní. Součástí je i úprava plochy pod kontejnery na tříděný odpad. Oprava povrchu této plochy, kde
bude položen nový obrusný povrch z asfaltu tl. 60 mm, bude v rozsahu cca 525 m2. Krajnice u
oplocení bude provedena z recyklátu v šíři cca 0,5 m. Bude provedeno odvodnění plochy pomocí nové
uliční vpusti napojené do stávající kanalizace.
Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla předání všech dokladů, revizí a zkoušek,
předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

2. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro zadání veřejné zakázky je stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek výkazu
výměr (slepého rozpočtu), který je součástí zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně hodnota DPH v Kč (sazba DPH 21 %) a nabídková cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude doložena vyplněným poskytnutým výkazem
výměr. Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr, pořadí oddílů a jednotlivých položek a
ocenit všechny položky a do výkazu nepřidávat žádné další položky. Nedodržení tohoto požadavku
může znamenat vyloučení ze soutěže. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!
4. Doba a místo plnění zakázky
Zahájení plnění zakázky:
Mezní termín ukončení zakázky:
Místo plnění:

11.7.2016
30.8.2016
k.ú. Boršov nad Vltavou

5. Pokyny pro zpracování nabídky:




Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude zaslána či osobně doručena.



Obálky nabídky budou zajištěny proti možnému rozlepení a výrazně označeny nápisem
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OPRAVA MK V ULICÍCH TŘEŠŇOVÁ, U ZÁMEČKU A NA
VÝSLUNÍ, BORŠOV NAD VLTAVOU – NEOTEVÍRAT!“ Nabídky doručené po uplynutí
stanovené lhůty nebudou v rámci činnosti komise otevřeny.

6. Členění nabídky:
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky (příloha zadávacích podmínek)
Doklady o splnění kvalifikačních kritérií
Oceněný výkaz výměr
Návrh SOD – doplněný a podepsaný (text přiložený k zadávacím podmínkám je jednotný a
závazný pro všechny uchazeče)

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Vzhledem k tomu, že zadavatel k podání nabídky vyzval dodavatele, o jejichž odborné způsobilosti je
přesvědčen a jedná se o dodavatele, kteří dané služby na trhu běžně poskytují, požaduje zadavatel
prokázání kvalifikace pouze v rámci základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů.
7.1

Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1
zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou
čestného prohlášení (viz. příloha), které bude podepsáno uchazečem či jinou osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Toto čestné prohlášení nesmí být k datu podání
nabídky starší 90 dnů.

7.2

Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zák.
137/2006 Sb. v platném znění.
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku:
-

-

výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem 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.
dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů je dostačující předložení výše
uvedených dokladů v prosté kopii.
Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 126 zák. 137/2006 Sb., může
prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst.1 a § 54 zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů. V tomto případě nepředkládá doklady požadované
ve výše uvedených bodech 7.1. a 7.2.
Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle § 139 zák. 137/2006 Sb., může
prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání
kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.
7.3 Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 zák. č.
137/2006 Sb. v platném znění.

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku:
Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální úroveň alespoň 3
obdobné zakázky v rozsahu minimálně 0,8 mil. Kč (bez DPH) s tím, že seznam těchto zakázek
bude zpracován ve formě čestného prohlášení, jehož součástí bude přehled zakázek, v němž bude
uvedeno pro každou z referenčních zakázek:
- název zakázky / projektu,
- název investora, pro kterého byla služba realizována,
- dobu realizace
- finanční plnění zhotovitele na zakázce bez DPH
8. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
9. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90-ti kalendářních dnů.
10. Zadávání části zakázky:
Zakázka není rozdělena na jednotlivé části.
11. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
12. Platební podmínky:
Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu SOD.
13. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou specifikovány v návrhu SOD.
14. Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1.7.2016 v 8:00 hod, v sídle zadavatele – Obce Boršov
nad Vltavou, v kanceláři starosty. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové
komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti OTRUBA & PARTNER, s.r.o. Otevírání obálek
s nabídkami je veřejné. Uchazeči se mohou účastnit otevírání obálek.
15. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při
dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona

16. Místo a termín pro doručení nabídek:
Podání nabídky nejpozději do: 30. 6. 2016 do 14:00 hodin na adresu zadavatele: Obec Boršov
nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
Osobní předání: v pracovní dny 7:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hod.
Přílohy k zadávací dokumentaci na CD:






krycí list nabídky
vzor čestného prohlášení
výkaz výměr (slepý rozpočet)
situační zákres
návrh smlouvy o dílo

V Českých Budějovicích dne 20.6. 2016

……………………………………
zástupce zadavatele

Pavel Otruba
OTRUBA & PARTNER s.r.o.

