OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA, PAVLOVICE U KOJETÍNA 55, 798 30

VÝZVA
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
(s předpokládanou hodnotou do 1.100.000,- Kč bez DPH)

„OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI V PAVLOVICÍCH U KOJETÍNA“
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, (dále jen „zákon“)
(tato výzva je zároveň zadávací dokumentací veřejné zakázky)
1.

Informace o zadavateli

Zadavatel:

Obec Pavlovice u Kojetína

Právní forma:

obec (kód 801)

Sídlo:

Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

IČO:

70891532

DIČ:

neplátce DPH

Bankovní spojení:

2630926308/0800

Odpovědný zástupce:

Milan Lešikar, starosta obce
tel.: +420 606 762 596
e-mail: starosta@pavlovice.cz

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Profil zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/

2.

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově hřbitovní zdi na místním hřbitově
v Pavlovicích u Kojetína.
Bližší popis veřejné zakázky, včetně požadavků na technické normy a další podmínky realizace
je uveden v této výzvě, jejích přílohách a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dodavatel je dále povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky. Dodavatel

je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky.
3.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

45000000-7 Stavební práce
4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení: srpen 2019
Předpokládaný termín ukončení: říjen 2019
Místo plnění:
Místem plnění je místní hřbitov v obci Pavlovice u Kojetína.
5.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1.100.000,00 Kč bez DPH
6.

Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat doporučeně
poštou na adresu: Obecní úřad Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55,
798 30 Pavlovice u Kojetína nejpozději do 12. 7. 2019 12:00 hodin. Obálky je nutné označit nápisem: „NEOTEVÍRAT“ a názvem zakázky „Obnova hřbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína“.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou
zadavatele. Na nabídku doručenou po uplynutí stanovené lhůty se pohlíží jako by nebyla podána.
Otevírání obálek je bez účasti uchazečů.
7.

Poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům

Veškerá zadávací dokumentace včetně příloh je neomezeně dálkově přístupná na internetové adrese
obce http://www.pavlovice.cz v sekci Výběrové řízení a na profilu zadavatele
https://www.e-zakazky.cz/ .
Oslovení uchazeči obdrží spolu s písemnou výzvou k podání nabídky zadávací dokumentaci včetně
příloh.
Zadávací dokumentace v listinné podobě nebude poskytována.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (e-mailem, poštou nebo osobně)
musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou adresu: starosta@pavlovice.cz Na žádost o dodatečné
informace doručenou po uplynutí stanovené lhůty se pohlíží jako by nebyla podána.
Dodatečné informace budou zaslány všem uchazečům.
8.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní způsobilosti. Doklady o kvalifikaci mohou
dodavatelé v nabídce nahradit čestným prohlášením (příloha č.2)

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán ne starší 90 dnů.
b) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
9.

Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa budoucího plnění je možno uskutečnit po telefonické domluvě.
10.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Naceněný Výkaz výměr
Nabídková cena je cenou za kompletní realizaci předmětu zakázky. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech služeb, prací a dodávek, které tvoří předmět
veřejné zakázky. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související služby nezbytné pro
kvalitní dodání všech součástí předmětu veřejné zakázky, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním, včetně všech rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění dodávky, zejména náklady na montáž, výrobní a pořizovací náklady, náklady na dodávku, dopravu, balné, přepravné při
vrácení prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy a i další náklady vyplývající z této zadávací dokumentace. Nabídková cena je cenou nejvýše
přípustnou, kterou nelze překročit.
Nabídková cena bude zpracována v členění dle výkazu výměr tvořícího přílohu zadávací dokumentace a bude uváděna v korunách českých. U každé zadavatelem poptávané položky uvedené v této příloze uchazeč uvede cenu za každou položku bez DPH. Dále uchazeč v tabulce vyplní položku „Nabídková cena v Kč bez DPH“, která je dána součtem cen položek ve sloupci „cena bez DPH“ a položky „DPH 21 %“ a „nabídková cena vč. DPH“. Takto vyplněný výkaz výměr bude součástí nabídky a následně pak i součástí smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
Zadavatel uchazeče upozorňuje, že je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr. Uchazeč dále
není oprávněn vymazat nebo jakkoliv upravit popis jednotlivých položek výkazu výměr. Poruší-li
uchazeč výše uvedené povinnosti, bude to důvodem pro jeho vyloučení z výběrového řízení. Nabídková cena bude uvedena v návrhu Smlouvy o dílo, v krycím listu nabídky a v oceněném výkazu výměr. Uchazeč je povinen předmět veřejné zakázky ocenit v celém rozsahu požadovaném zadavatelem. Není možné podat nabídku pouze na určitou část veřejné zakázky.
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. Celková nabídková
cena bude v takovém případě dána součtem částek ve sloupci „cena bez DPH“. Zadavatel stanoví, že,
pokud se uchazeč stane plátcem DPH dodatečně, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce již DPH
zahrnuje. Uchazeč je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči
zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.

11.

Obsah a forma nabídky

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Nabídka bude
předložena v jednom originálním vyhotovení v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče včetně ad-

resy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Obálka bude označena nápisem „NEOTEVÍRAT“. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Požadavky k obsahovému členění nabídky
 krycí list nabídky
 základní kvalifikační předpoklady dodavatele
 profesní kvalifikační předpoklady dodavatele
 návrh smlouvy o dílo
 položkový rozpočet

12.

Hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek:
90 % - nabídková cena v Kč bez DPH
10 % - zkušenosti a reference
K hodnocení nabídek bude využit údaj o nabídkové ceně z návrhu smlouvy o dílo, který musí být
ve shodě s údaji o nabídkové ceně na krycím listu nabídky a v ostatních částech nabídky.

13.

Další podmínky a práva zadavatele

Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených v této
zadávací dokumentaci je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování.
Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení nebudou uchazečům
přiznána.
Zadavatel si vyhrazuje dále tato práva:
- zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu (až do uzavření smlouvy).
Zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení odešle do dvou pracovních dnů všem zájemcům či
uchazečům do 5 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí a uveřejní oznámení na internetové adrese zadavatele http://www.pavlovice.cz v sekci Výběrová řízení a na profilu zadavatele
https://www.e-zakazky.cz/ .

V Pavlovicích u Kojetína 28. 6. 2019

Milan Lešikar, v.r.
starosta obce

