Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Michal Teplý, starosta
00284173

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně

dne

15.09.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Lukov silnice II/489 – rekonstrukce autobusových zastávek „K Lůčkám“
2020099
x stavební práce
0
0
služby
dodávky

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

Profil zadavatele

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173

Registrační číslo:

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0015085

V souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace IROP a podpůrně dle ustanovení § 27 zák. č.
134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás vyzývám k prokázání splnění kvalifikace
a k podání nabídky na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky
stavební práce 45000000-7, výstavba přístřešků pro autobusové zastávky 45213315-4, chodníky
kód CPV a jiné zpevněné povrchy 45233160-8
architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
1. PPředmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávajícího chodníku včetně vjezdů, zálivů
autobusových zastávek včetně nástupních ploch a rekonstrukci silniční obruby silnice II/489 jež má ve
správě obec.
Stávající chodníky budou předlážděny včetně nových podkladních a ložních vrstev, šířkově zůstanou
zachovány případně rozšířeny na min. normovou šířku 1,50m, u nástupních ploch zastávek je šířka 2,00m .
Niveleta chodníků bude zachována s vyrovnáním v místě destrukcí. V rozsahu zastávkových zálivů bude
zrealizována nově celá konstrukce ze žulové kostky. Šířka zálivů je 2,75m, délka 18m pro zastavení
autobusu, 22m na vjezdový klín a 20m na výjezdový, celková délka zálivu tedy 60,00m. Niveleta zálivů
navazuje na silnici II/489, příčný sklon je řešen hodnotou 2%. Nástupiště zastávek šíře 2,00m budou
zrekonstruována současně s navazujícími chodníky. Nástupiště, chodníky i vjezdy jež jej křižují budou
provedeny ze zámkové dlažby.
U stávající silnice II/489 bude zachována šířka 7,00m, v rozsahu stavby bude vybavena novým silničním
obrubníkem, stávající vpusti budou vyčištěny. Dále bude v rozsahu stavby u napojení místních komunikací
na silnici II. třídy provedena oprava obrusné vrstvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 700 000,-Kč bez DPH
Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty :
a)SO 101.1 – Silnice II/489 – rekonstrukce silniční obruby
b)SO 101. 2– Silnice II/489 – zastávkový záliv
c)SO 102 – Napojení komunikace místní
d)SO 103.1 – Komunikace pěší – rekonstrukce komunikace pěší
e)SO 103.2 – Komunikace pěší – přístřešky autobusových zastávek
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Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště):do 5. pracovních dnů ode dne
uzavření smlouvy o dílo
Dílčí plnění:dle harmonogramu postupu prací
Doba realizace v kalendářních týdnech:10

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na profilu zadavatele dne
15.9.2020.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek podle § 212 a § 214 zákona.
Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytnuta bezplatně.
3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat ve smyslu § 98 zákona. Zadavatel
uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro
podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn ve smyslu § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, jinak zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout. Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odešle zmocněná
osoba dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů
ode dne doručení požadavku dodavatele. Toto vysvětlení, včetně přesného znění požadavku, odešle
zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň uveřejní na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
30.09.2020
do
10:00
hod, buď osobně do sídla
zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
10:00
v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do
hod,
nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné
zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele dle ust. § 28 odst. 1.
písm. g) zákona. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek
se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá a
zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení
potvrzení o osobním převzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a
označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“.
ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.
Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo
slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání,
které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek komise posoudí
nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
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7. Zadavatel
dle § 44 odst.
6 zákona
Zadavatelsistanovuje
následující
zadávací podmínky:
a) finanční záruky za řádné a včasné provádění díla, která bude vystavená a zadavateli předána ke dni
podpisu smlouvy o dílo a nebo složená na účet zadavatele a musí být účinná po celou dobu realizace díla, tj.
až do dne protokolárního předání a převzetí díla.Výše finanční záruky nabídnuté dodavatelem musí být
100.000 Kč.
b)finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek záruku formou bankovní záruky nebo složením na účet
zadavatele ve výši 100 000, - Kč. Zvýše finanční záruky nabídnuté dodavatelem musí být 100.000
Kč.záruční listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni protokolárního předání a převzetí díla a musí
být účinná po část záruční doby, tj. 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla nebo složena na
účet zadavatele. Výše finanční záruky nabídnuté dodavatelem musí být 100.000 Kč.
c) Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění
veřejné zakázky uskutečnit. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské
zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v
případě, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných
kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá
razítko) a podepsaná dodavatelem – osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatelů uveřejněním na profilu
zadavatele.
8. Zadavatel
souladu
s § 43 lhůty,
odst. tj.
2 zákona
zadávací
lh zadávacího řízení nesmí ze zadávacího
Zadavatelstanoví
stanovívdélku
zadávací
lhůty, podélku
kterou
účastníci
řízení odstoupit, na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek a končí dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
a) základní způsobilost - způsob prokázání
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České
republice předložením: Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni podání
nabídky starší 3 měsíců.

b) profesní způsobilost - způsob prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm.
a), c) zákona.
Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti :
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
- živnostenské oprávnění „ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
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Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
a) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších právních
předpisů pro obory „Pozemní stavby a Dopravní stavby“.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.
Profesní způsobilost dle §, 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti a nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

c) technická kvalifikace - způsob prokázání
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické
kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b)
zákona:
Dodavatel předloží seznam min. 3 stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení a v této době dokončených, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis stavebních prací), cena, doba (zahájení – ukončení), místo
provedení stavebních prací . V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly stavební práce
realizovány a kontaktní osoba.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami
oprávněnou zastupovat účastníka.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací. Tato osvědčení musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let provedl minimálně 3 významné stavební
práce – „výstavba nebo rekonstrukce chodníků, z toho jedna stavba musí zahrnovat výstavbu nebo
rekonstrukci autobusových zastávek vč. nástupních ploch“, z nichž každá byla v objemu investičních nákladů
min. 2 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích.

Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.
X
Za zadavatele

Obec Lukov
na základě uzavřené příkazní smlouvy
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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