Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Výzva č. 7/2016 – „Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní“ – výzva
k podání nabídky a zadávací dokumentace
Obec Šenov u Nového Jičína vyhlašuje tímto zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,
a to na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní“.
Zakázka se zadává podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadávací dokumentace včetně příloh bude po celou dobu pro podání nabídek uveřejněna dálkovým
neomezeným přístupem na Profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432
a rovněž na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína.
Případné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazeči podat písemně e-mailem nebo na
korespondenční adresu zadavatele. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dní
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Požádá-li uchazeč o dodatečné informace, odešle
Zadavatel požadované informace nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení požadavku.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel, resp. osoba pověřená
zadavatelskými činnostmi, současně všem známým uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel současně doporučuje uchazečům pravidelně po celou dobu výzvy k podání nabídek
kontrolovat Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432 z důvodu
případného uveřejnění dodatečných informací k zadávací dokumentaci.
a) Identifikační údaje zadavatele:
Obec Šenov u Nového Jičína,
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupená: panem JUDr. Karlem Třetinou – starostou
IČ: 607 98 432, DIČ: CZ60798432, tel.: 556 707 952, fax: 556 710 064
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Milada Vlčková – referent stavebního úseku
mobil: 730 895 356, e-mail: stavebni.usek@senovunovehojicina.cz
b) Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí jednotné kanalizace pro odvod
splaškových a srážkových vod z rodinných domů vč. odvodnění vozovky. Kanalizace bude
napojena na stávající jednotnou kanalizaci v revizní šachtě.
Při provádění díla je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na již opraveném povrchu části
místní komunikace.
Stavební práce budou realizovány v rozsahu přiloženého slepého rozpočtu a projektové
dokumentace zpracované Ing. Lubomírem Novákem, Divadelní 14, Nový Jičín v 3/2016.
Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví návrh smlouvy
o dílo (viz příloha č. 2), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče
(nabídkou se ve smyslu § 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou
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oprávněnou jednat jménem či za dodavatele) musí respektovat stanovené obchodní podmínky
a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami
a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze
požadované údaje.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp.
na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné,
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy
a odpovídá uvedeným parametrům.
c)

Požadavky na prokázání kvalifikace:
I. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je splní doložením podepsaného čestného prohlášení – viz Příloha č. 5.
II. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč předložením:
- Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a to v prosté kopii, ne starší než 90 dnů k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek.
- Dokladu prokazujícím jeho oprávnění k podnikání a to buď výpisem ze živnostenského rejstříku
(§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo
živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.
V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro živnost „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon zeměměřičských činností“.
- Dokladu, osvědčujícím odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejíž prostřednictví
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů.
Uchazeč, jako doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost, předloží Osvědčení o autorizaci
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „vodohospodářské stavby“ nebo „pozemní
stavby“, pro osobu jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě (minimálně
pro jednu osobu).
III. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením:
- Seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Toto
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Součástí seznamu budou nejméně 3 zakázky obdobného charakteru o finančním objemu
minimálně 300 000 Kč bez DPH pro jednotlivou zakázku, přičemž za obdobný charakter jsou
považovány stavební práce spojené s výstavbou kanalizace.
Seznam stavebních zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
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- Seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Ze seznamu musí vyplývat,
že uchazeč má k dispozici pro plnění veřejné zakázky:
- stavbyvedoucí – 1 osoba
Tento seznam bude jmenný a bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsán
touto osobou a současně osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad doložením odborné způsobilosti (kopie osvědčení
o autorizaci) a vlastnoručně podepsaným životopisem pro:
1 osoba stavbyvedoucí, VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního charakteru, nejméně 5 let odborné
praxe, zkušenost v pozici stavbyvedoucího u staveb obdobného charakteru. Tyto skutečnosti
uvede v životopise nebo ve zvláštním čestném prohlášení) a doloží osvědčení o autorizaci
v oboru vodohospodářské nebo pozemní stavby.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je možné doložit v prosté kopii. Na případnou
dodatečnou žádost zadavatele je vítězný uchazeč povinen předložit do 15 dnů originály dokladů.
Pokud tak neučiní, postupuje zadavatel ve smyslu § 82 zákona a uzavře smlouvu s uchazečem
umístěným na dalším místě.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče podle § 59 zákona. Neprokáže-li
uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, a to ani po případném objasnění či doplnění
informací nebo dokladů o kvalifikaci na základě § 59 odst. 4 zákona, bude podle § 60 odst. 1
zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své
rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
Předmět veřejné zakázky může být plněn několika dodavateli společně, přičemž za tímto účelem
musí tito dodavatelé podat společnou nabídku. Současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů dle bodu c) odst. I. a II., jsou tito dodavatelé povinni předložit
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho
uchazeče.
Pokud nabídku podává několik uchazečů společně, splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b)
a d) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se § 51 odst. 4 zákona použije obdobně.
d) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v českém jazyce, písemně a to v listinné nerozebíratelné podobě
v jednom originále. Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena
razítkem uchazeče.
Uchazeč doručí nabídku v uzavřené, neporušené obálce čitelně označené nápisem NEOTVÍRAT
a „Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní“ osobně nebo na poštovní adresu.
Místo podání nabídek:
Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech.
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PO: 8:00-17:00
ÚT: 8:00-15:00
ST: 8:00-17:00
ČT: 8:00-15:00
PÁ: 8:00-11:00
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 8. 2016 ve 14:00 hod.
Cenové nabídky podané po uplynutí této lhůty již nebudou akceptovány.
e) Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude posuzovat
kvalitu nabídnutého plnění podle těchto hodnotících kritérií:
100 % - nabídková cena v Kč bez DPH
f)

Obsah nabídky:
-

Vyplněný krycí list nabídky
Oceněný položkový rozpočet
Doplněná smlouva o dílo podepsána statutárním zástupcem uchazeče
Harmonogram
Seznam subdodavatelů

Uchazeč je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům. Uchazeč zároveň uvede identifikační údaje každého
subdodavatele. Pro vytvoření Seznamu subdodavatelů uchazeče použije Přílohu č. 6 této
zadávací dokumentace.
Cena zakázky bude zpracována formou oceněného položkového rozpočtu. Uchazeč je povinen
do ceny díla zahrnout i další práce, které vyplývají ze zadávací dokumentace, ale i ostatní práce,
které v rozpočtu nejsou uvedeny, avšak jejich provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.
Nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být v budoucí
smlouvě o dílo překročena. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny promítnout i veškeré
předpokládané zvýšení cen v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních
nákladů.
Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby v členění na týdny, ze kterého
bude patrné časové plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče
podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
g) Platební podmínky zadavatele:
Faktura za provedené práce bude vystavena po předání a převzetí hotového díla. Splatnost bude
stanovena na 30 dní od data jejího doručení zadavateli. Po dobu záruky zadrží objednatel platbu
pozastávky ve výši 5 % z ceny díla. Tuto pozastávku je možné po odsouhlasení s objednatelem
nahradit bankovní garancí popř. obdobným garančním dokumentem.
h) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 660 000 Kč bez DPH.

4

i)

Práva zadavatele:
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči
zadavateli žádné nároky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny cenové nabídky.

j)

Prohlídka místa plnění:
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.

k)

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín realizace: v období září - listopad 2016 (nutno dodržet lhůtu stanovenou
smlouvou o dílo)

m) Otevírání obálek:
Otevírání nabídek proběhne dne 15. 8. 2016 ve 14:15 hodin na adrese sídla zadavatele: Obec
Šenov u nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací místnosti obce.
O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise.
Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při
otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické
osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě
doloží osoba přítomna otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných
uchazečů.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
 č. 1: krycí list nabídky
 č. 2: návrh smlouvy o dílo
 č. 3: slepý položkový rozpočet
 č. 4: projektová dokumentace zpracovaná Ing. Lubomírem Novákem, divadelní 14, Nový
Jičín v 3/2016
 č. 5: čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 č. 6: seznam subdodavatelů
Zahájení zadávacího řízení bylo schváleno na jednání rady č. 34 dne 20. 56. 2016 pod bodem 6.7.
Šenov u Nového Jičína dne 2. 8. 2016

Digitálně podepsal
JUDr. Karel Třetina
JUDr. Karel Třetina
starosta
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