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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na služby „Správa a provozování veřejného osvětlení městyse Chodová Planá“
Zakázka malého rozsahu spočívá v zajištění řádné správy, oprav a údržby, nákupu elektrické
energie, dispečinku a revizí veřejného osvětlení městyse Chodová Planá.
Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Městys Chodová Planá
Sídlo:
Pohraniční stráže129, 348 13 Chodová Planá
IČ:
00259861
DIČ:
CZ00259861
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1980728359/0800
Statutární orgán zadavatele:
Ctirad Hirš, starosta
Kontaktní osoby v záležitosti veřejné zakázky: Ctirad Hirš, tel.: 374 798 467, 603 510 453
Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel uplatňuje postup podle § 18, odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a proto se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
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1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky „Správa a provozování veřejného osvětlení“ (dále jen VO) je zajištění a
provozování zařízení VO na katastrálním území městyse Chodová Planá vč. všech místních částí, tj. správa VO
vč. obsluhy dálkového ovládání (SERVO), zajištění elektrické energie potřebné pro provoz soustavy VO,
průběžné a mimořádné odstraňování vzniklých poruch VO, zajištění služby pro nahlašování poruch na VO
formou dispečerského pracoviště, vykonávání pravidelné a preventivní údržby a zajištění periodických revizí
VO. Doba plnění zakázky je stanovena na dobu 48 kalendářních měsíců.
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
 Místo plnění: městys Chodová Planá + všechny jeho místní části.


Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2.000.000,- Kč bez DPH.

Informace o soustavě veřejného osvětlení a požadavcích na reakční doby pro odstraňování závad:
 Počet světelných míst: 290


Počet RVO: 11



Definice závad na veřejném osvětlení





o

Závada lehká: lehkou závadou se rozumí výpadek jednotlivých světelných míst.

o

Závada vážná, havárie: Vážnou poruchou se rozumí výpadek celého zapínacího místa, vývodu,
nebo havárie – tj. poškození zařízení VO (způsobené vandalismem, dopravní nehodou,
následky vichřice, větru či vyšší mocí aj.), kde hrozí vznik další majetkové škody nebo škody
na zdraví.

Reakční doba na odstranění závady
o

Závada lehká: do 48 hodin, platí v pracovní době od po-pá.

o

Závada vážná: do 24 hodin, platí v pracovní den i den pracovního klidu a o svátcích.

Funkčnost soustavy veřejného osvětlení. Provozovatel soustavy VO si musí v odstraňování závad
počínat tak, aby dodržel reakční lhůtu na odstranění nahlášené závady a zároveň soustava veřejného
osvětlení byla funkční v min. počtu 98 % světelných míst.
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Preventivní údržba systému VO: min. 1x ročně kontrola všech zapínacích a rozpojovacích míst,
dotažení a promazání šroubových spojů a min. 2x ročně vizuální kontrola všech stožárových patic.
Soustava VO Chodová Planá je vybavena moderním řízením „SERVO“, které přes GSM rozhraní
umožňuje dálkovou komunikaci zapínacích míst se správcem.

1.2 Základní informace o zadávacím řízení
Zadání veřejné zakázky na služby „Správa a provozování veřejného osvětlení“ je realizováno podle § 18, odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění jako zakázka malého rozsahu.
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky tj. nejnižší
nabídková cena.
Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky 1.12.2015
Lhůta pro podání nabídek do 2.11.2015 do 09:00 hodin.
Termín pro otevírání nabídek – I. Kolo – 2.11.2015 ve 13 00 hodin
Termín pro otevírání nabídek – II. Kolo – 2.11.2015 ve 13.30 hodin
Prohlídka místa plnění: místo je veřejně přístupné.

2. Požadavky na splnění kvalifikace a forma jejich předložení
Zadavatel stanovil níže uvedené předpoklady nezbytné pro plnění zakázky a způsob, jimž uchazeč doloží jejich
splnění. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci, budou zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučeni, aniž by byly
jejich nabídky posuzovány.

2.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
jsou splněny, pokud uchazeč předloží čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který …
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na
zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
tj. § 49 obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle předpisu č.
328/1991 Sb.
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů.
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
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k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.

2.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona
jsou splněny, pokud uchazeč předloží prostou kopii dokladu:
 výpis z Obchodního rejstříku
 Výpis živnostenského oprávnění, doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací
prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné
zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů.

2.3 Technické kvalifikační předpoklady dle §56, odst. 1 zákona
jsou splněny, pokud uchazeč splní a doloží, jak jest uvedeno:
a) významné dodávky v oblasti výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení. Roční objem v posledních 3
letech min. 1 mil. Kč bez DPH/rok. Uveďte název zakázky (zakázek) a hrubý objem v tis. Kč.
b) Skladba techniků – kmenových zaměstnanců uchazeče s platným oprávněním dle vyhlášky 50/78 Sb. O
odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice. Uveďte jména zaměstnanců a příslušná oprávnění.
Zadavatel požaduje tuto minimální skladbu techniků:
o Min. 2 zaměstnance s kvalifikací podle vyhlášky 50/1975 Sb, §6
o Min. 1 zaměstnanec s kvalifikací podle vyhlášky 50/1975 Sb, §8 a §10
c) Technická vybavenost uchazeče. Doložte kopii technického průkazu, nebo čestné prohlášení.
o Uchazeč je vlastníkem, nebo má dispoziční právo k vysokozdvižné hydraulické plošině s pracovní
výškou zdvihu min. 13metrů.
o Uchazeč je vlastníkem, nebo má dispoziční právo k min. 1 pohotovostnímu vozidlo vybavenému
lokalizací přes GPS signál.

2.4 Ostatní předpoklady
Ostatní předpoklady jsou splněny, pokud uchazeč doloží prostou kopii dokladu:
 Certifikát o provedeném proškolení se systémem SERVO (Systém Efektivního Řízení Veřejného
Osvětlení), vystavený dodavatelem systému p. Radkem Pechmanem, IČ 42830117. Certifikát musí být
vystaven na jméno uchazeče, nebo jmenovitě na jeho zaměstnance.

2.5 Forma doručení dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady
Uchazeči mohou doručit doklady osobně, nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele uvedenou v
textové části výzvy zadávacího řízení a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny.
Doklady k prokázání splnění požadavků dle bodu 2.1-2.3 budou obsaženy v jedné obálce s tímto
označením:
 „Kvalifikační předpoklady“
 adresa uchazeče (obchodní jméno a adresa sídla nebo místa podnikání)
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů,
kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen
splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
3.1 Obsah a požadavky na cenovou nabídku







Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu obsahující veškeré náklady na plnění předmětu zakázky
dle čl. 6.1
Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.
Nabídková cena bude uvedena pro prvý rok plnění zakázky a pak jako celková za celé období zakázky
tj. 48 měsíců. Po prvním roce plnění může být cena navyšována max. o úředně vyhlašovanou míru
inflace (index CPI) dle ČSÚ.
Nabídková cena bude stanovena v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a s daní z přidané hodnoty (DPH).
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3.2 Obsah nabídky:
a) Identifikační údaje dodavatele – krycí list nabídky (příloha č. 1)
b) cenová nabídka vč. platebních podmínek požadovaných uchazečem
c) návrh smlouvy o dílo vypracovaný a podepsaný uchazečem

3.3 Předložení nabídky
3.3.1 Uchazeč vloží nabídku do neprůhledné obálky. Obálka/obal nabídky musí být zavřená, případně
zapečetěná (zabezpečená) proti nežádoucímu otevření a označená požadovanými údaji.
3.3.2 Uchazeč rozdělí dokumenty do dvou samostatných obálek (oddělených) následovně:
- do první obálky označené názvem „Kvalifikační předpoklady“ a svou adresou (viz bod 2.4.) vloží veškeré
doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů k účasti ve smyslu odst. čl. 2);
- do druhé obálky označené názvem „Nabídka“ a svou adresou vloží krycí list, cenovou nabídku a podepsaný
návrh smlouvy.
Uchazeč obě dílčí obálky vloží do jedné jediné obálky. Tuto obálku musí označit ve smyslu čl. 3.3.3 těchto
podkladů a musí ji označit tak, aby bylo jasné, že obsahuje dvě obálky, obálku „Kvalifikační předpoklady“ a
obálku „Nabídka“, které jsou zavřené.
3.3.3 Označení obálky.
Na obálce nabídky musí být uvedené následující údaje:
- adresa zadavatele uvedená v textové části Výzvy.
- adresa uchazeče (obchodní jméno a adresa sídla nebo místa podnikání)
- označení „Zakázka malého rozsahu Správa a provozování veřejného osvětlení městyse Chodová Planá –
NEOTEVÍRAT“

4. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání a vyhodnocení všech nabídek proběhne ve dvou kolech takto:

4.1 – I. Kolo
Dne 2.11.2015 od 13.00 hod. bude na adrese zadavatele na zasedání výběrové komise provedeno otevření
krycích obálek uchazečů a dále obálek uchazečů označených „Kvalifikační předpoklady“. Otevírání této části
nabídek je neveřejné. Obálky otevře komise stanovená dle §71 zákona a provede vyhodnocení splnění
kvalifikačních požadavků uchazečů. O průběhu otevírání a vyhodnocení bude sepsán zápis.

4.2 – II. Kolo
Dne 2.11.2015 od 13.30 hod. bude na adrese zadavatele provedeno otevírání obálek s označením „Nabídka“
všech uchazečů postupivších z I. kola. Otevírání části „Nabídka“ je veřejné. Otevírání obálek se může zúčastnit
každý uchazeč, který předložil nabídku ve stanovené lhůtě. Uchazeč může být zastoupený osobou oprávněnou
zúčastnit se na otvírání obálek s nabídkami. Uchazeč (fyzická osoba), statutární orgán nebo člen statutárního
orgánu uchazeče (právnická osoba) se prokáže průkazem totožnosti a zplnomocněním na zastupování. O
průběhu otevírání obálek a vyhodnocení soutěže bude sepsán zápis.

5. Způsob hodnocení nabídky
5.1 Hodnocení nabídky bude zajišťovat výběrová komise.
5.2 Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena - 100%.

6. Obchodní podmínky

6.1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky po dobu prvního roku plnění a pak jako
celkovou cenu za celé období tj. 48 měsíců.
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a musí obsahovat tyto náklady na provozování soustavy VO
zadavatele:
 Náklady na elektrickou energii potřebnou pro provoz soustavy VO vč. stálých platů za rezervovaný
příkon.
 Náklady na odstraňování lehkých a vážných závad.
 Náklady na revizní činnost.
 Náklady na provozování nepřetržitého pracoviště pro nahlašování poruch na VO.
 Náklady na správu soustavy veřejného osvětlení vč. nákladů na roční provoz systému SERVO.
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Náklady na běžnou a preventivní údržbu systému VO spočívající v min. 1 roční kontrole všech
zapínacích a rozpojovacích míst, dotažení a promazání šroubových spojů a v min. 2 vizuálních
kontrolách všech stožárových patic.

6.2. Platební podmínky:
Zadavatel bude poskytovat platby v pravidelných měsíčních splátkách rozložených po dobu čtyř let (tj. 48
měsíců) se započetím první měsíční splátky dle vlastního návrhu.

6.3 Pokyny pro zpracování smlouvy:
6.3.1 Uchazeč předloží ve své nabídce závazný návrh smlouvy, který musí akceptovat podmínky zadavatele
stanovené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy uchazeč předloží v písemné podobě.
6.3.2. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, a to podle zápisu v
obchodním rejstříku (u fyzických osob podle oprávnění k podnikání). Pokud návrh smlouvy za uchazeče
podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče rovněž právoplatná plná moc. Údaje uvedené v
návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je
rozhodující písemný návrh.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:


Odmítnout všechny nabídky.



V průběhu soutěžní lhůty upřesnit nebo doplnit podmínky všem uchazečům.



Řízení o výběru nejnižší nabídky kdykoliv zrušit.



Neuzavřít smluvní vztah s žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou
stranou sankcionováno.



Nevracet uchazečům jejich předložené nabídky.

7.2. Úhrada nákladů uchazeče.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním nabídky, které vynaložil v souvislosti s touto
soutěží.

V Chodové Plané dne 19.10.2015

Přílohy výzvy: 1. Krycí list nabídky

Ctirad Hirš
starosta v.r.
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