Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce : Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova,
Chodová Planá

Č.j.: 1362/2016

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:
Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Chodová Planá

Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle §27 odst. b zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, v plném znění. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:

Městys Chodová Planá

Sídlo:

Pohraniční stráže 129, 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 osoba v záležitosti veřejné zakázky: Ctirad Hirš, tel.: 374798467, 603510453

2.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této zakázky je dodávka stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem
hřbitova, Chodová Planá
Zakázka je specifikována projektovou dokumentací „Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova,
Chodová Planá“, zpracovanou: SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823,
348 15 Planá Ing. Pavel Kodýtek - jednatel IČ 648 25 663,
Na tuto stavbu byl vydán dne 6.9.2016 Územní souhlas pod č.j. 4092/2016/03/VUP-US 1802

Součástí poskytnutých podkladů pro specifikaci rozsahu zakázky jsou také výkazy výměr, které slouží
pro zpracování cenové nabídky.
Místem plnění veřejné zakázky je městys Chodová Planá

3.

Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění,
dodatečné
informace

Veškerá zadávací dokumentace je přístupná v elektronické podobě na internetových stránkách
www.chodovaplana.cz v sekci veřejné zakázky a na profilu zadavatele, případně je možno si tuto
dokumentaci vyzvednout po předchozí tel. domluvě na čísle +420 374 798 303 přímo u zadavatele.
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci a kontakt na zástupce zadavatele
Jméno a příjmení: Růžena Hromířová
Telefon:

+420 374 798 303

e-mail:

hromirova@chodovaplana.cz
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Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa budoucího plnění je možno uskutečnit kdykoliv – staveniště je volně přístupné.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Písemná žádost (e-mailem, poštou nebo osobně) musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou
adresu: hromirova@chodovaplana.cz Dodatečné informace budou zaslány všem uchazečům.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou tištěných originálech. Zpracovaný položkový rozpočet bude
ještě přiložen na datovém nosiči ve formátu EXCEL. Vše bude uloženo v jedné uzavřené obálce
označené zřetelně NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Veřejné osvětlení komunikací kolem
hřbitova, Chodová Planá“
Obálka i vlastní nabídka budou řádně zapečetěny tak, aby nebylo možno s jejich obsahem
manipulovat.

Nabídku lze doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele.
Termín pro doručení nabídky je : 31.10.2016 do 10 hodin na podatelnu městyse Chodová Planá
Nabídka bude předložena v českém jazyce.

5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
b) který 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 tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v České republice,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění v České
republice,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti v České republice,
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který 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,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo s v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize
na finančním trhu.
i)

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením - viz příloha.

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán - prostá kopie

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci - prostá kopie
autorizační osvědčení odpovědného zástupce uchazeče – prostá kopie

c)

Výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel doloží osvědčení objednatelů o minimálně 3 realizovaných obdobných zakázkách
v posledních 5 letech, kde hodnota každé této zakázky bude minimálně 1 mil. Kč bez DPH. Toto
osvědčení musí obsahovat popis a místo provádění, dobu realizace, cenu díla a identifikaci
zadavatele včetně prohlášení, zda tyto práce byly provedeny řádně a v dohodnutých termínech.

6.

Hodnotící kritéria

Hodnoceny budou pouze úplné nabídky a to podle nejnižší nabídkové ceny součtu všech
požadovaných součástí výkazu výměr v cenách včetně DPH. Pořadí nabídek bude seřazeno podle výše
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.

7.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31.10.2016 od 10:15 hod. v sídle zadavatele. Uchazeči
mají právo účasti.

8.

Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9.

Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky:

po podpisu smlouvy – předpoklad 7.11.2016

Nejzazší termín dokončení:

16.12.2016
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Místo plnění: Chodová Planá

10.

Podepsaný návrh smlouvy

Návrh smlouvy uvedený v příloze této výzvy je pro uchazeče závazný a neměnný s výjimkou
doplnění data nebo parametrů, jež byly předmětem hodnocení nebo nebyly zadavatelem vyplněny.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele o veřejnou zakázku podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou k tomu zmocněnou v souladu se způsobem
jednání jménem uchazeče; prostá kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, nepředložení smlouvy, popřípadě nepředložení
zmocnění dle předchozí věty, není předložením řádného návrhu smlouvy, nabídka uchazeče je
v takovém případě neúplná a bude vyřazena.

11.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v členění požadovaném v návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na provedení
veřejné zakázky a zisk zhotovitele. Součástí nabídky bude vyplněný položkový rozpočet ve všech jeho
částech včetně souhrnné tabulky, kde budou uvedeny ceny bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

12.

Práva zadavatele

Uchazeč může k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů doložit platnou
prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
Platební podmínky a Smluvní pokuty jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Uchazeč předloží nabídku v členění dle Zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodu.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.

V Chodové Plané dne: 17.10.2016
Starosta obce
Ctirad Hirš

Stránka 4 z 7

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce : Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova,
Chodová Planá

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
u právnických osob
Jako statutární zástupce společnosti …………………………………………., tímto čestně prohlašuji:

a)

že firma ani žádný člen statutárního orgánu ani firma nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, 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;

b) že firma ani žádný člen statutárního orgánu ani firma 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;
c)

že jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

d) že vůči našemu majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující ani na můj majetek není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) že nejsme v likvidaci,
f)

že nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v České republice,

g)

že nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění v České republice,

h) že nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti v České republice,
i)

že žádný člen statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j)

že nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k)

že nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo s v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize
na finančním trhu.

V ………………………………, dne ……………………….… 2016.................................................................
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Jméno, podpis oprávněné osoby
dodavatele a razítko

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
u fyzických osob
Já …………………………………………. (doplní se jméno a příjmení uchazeče), tímto čestně prohlašuji:

a)

že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 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;

b) že jsem 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;
c)

že jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

d) že vůči mému majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující ani na můj majetek není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) že nejsem v likvidaci,
f)

že nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v České republice,

g)

že nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění v České republice,

h) že nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti v České republice,
i)

že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j)

že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

že mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo s v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize
na finančním trhu.

V ………………………………, dne ………..……… 2016.................................................................
Jméno, podpis oprávněné osoby
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