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Výzva k podání nabídky
I. Identifikační údaje zadavatele
název:
sídlo:
zastoupená:

Obec Poličná
Poličná 144, PSČ: 757 01
IČ: 01265741
Vladimír Místecký, starosta

II. Kontaktní osoba zadavatele pro výběrové řízení
jméno:
e-mail:
tel:

Mgr. Jana Mičkalová, referent Obecního úřadu Poličná
ou@policna.cz
723 811 210

III. Úvodní informace
1. Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ). Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či
jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.
2. Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací dokumentace
není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.
3. Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to být důvodem
pro vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může
znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.
4. Obsahuje-li tato výzva k podání nabídek a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo
znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Daných požadavků nebo odkazů je
používáno proto, že použití technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.
5.

Zadavatel prohlašuje, že Projektová dokumentace a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr byly vypracovány osobami uvedenými v těchto dokumentech, ostatní části výzvy k podání nabídek
byly zpracovány zadavatelem.
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IV. Název a popis předmětu zakázky
A. Název: Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla
B. Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v jihozápadní části obce Poličná (část Úlehla), kdy se
jedná se o stavbu kanalizačního sběrače S z PP potrubí DN 250 mm v celkové délce 212,3 m a 6 ks kanalizačních
odbočení v celkové délce 91,6 m. Stavba bude situována v zastavěné části na jihozápadním okraji obce.
Kanalizační potrubí bude uloženo v rostlém terénu, v místní komunikaci a ve zpevněných plochách. Stavba je v
souladu s územně plánovací dokumentací pro obec Poličná.
Prodloužení splaškové kanalizace S je navrženo z potrubí PP DN 250 mm, uloženého do otevřené výkopové rýhy
šířky 1,1 m se svislými stěnami, na pískové lože tloušťky 150 mm a opatřeno hutněným pískovým obsypem do
výše 300 mm nad vrchol trub. Oblast nad potrubím nesmí být hutněna. Trouby budou dále zasypány pískovým
obsypem se zrnem max. 32 mm, hutněnou po vrstvách.
V komunikaci bude výkopová rýha zasypána hutněným štěrkopískem nebo vhodným, dobře hutnitelným
materiálem z výkopů pro kanalizaci. Na trase kanalizačního sběrače S bude osazeno celkem 6 ks revizních
šachtic.
Domovní kanalizační přípojky (odbočení) k jednotlivým objektům jsou navrženy z plastových trub PVC-U, DN
150 mm. Kanalizační přípojky budou napojeny do šachtic kanalizačních odbočení.
Prodloužení splaškové kanalizace bude napojeno do stávající revizní šachtice na stávajícím sběrači splaškové
kanalizace na parcele č. 2040/1.
C. Rozsah předmětu veřejné zakázky:
1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dále stanoven:
- Projektovou dokumentací stavby s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla“ zpracované
Ing. Ivo Hradilem – Vodoprojekt, včetně vyjádření (stanovisek) dotčených subjektů
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- Výzvou k podání nabídek včetně všech příloh.
2. Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí veřejné zakázky.
3. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy o dílo, která je
přílohou této výzva k podání nabídek. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel jeho změnu
nepřipouští. Dodavatel do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Smlouva bude
podepsána oprávněnou osobou účastníka.

V. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 2 829 320,40,-Kč bez DPH.

VI. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
A. Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2017
Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
Závazný termín předání veřejné zakázky: nejpozději do 30. 9. 2017
Dílčí plnění vychází z termínu uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který předloží dodavatel
nejpozději při předání staveniště a bude následně odsouhlasen zadavatelem.
B. Místo plnění: Lokalita Úlehla, obec Poličná
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VII. Obchodní a platební podmínky
1. Obchodní podmínky a podmínky provádění zakázky vyplývají ze vzorové smlouvy o dílo (viz příloha), která je
pro zpracování nabídky závazná.
2. Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena na základě faktur vystavovaných měsíčně dle skutečně
provedených prací se splatností 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktur.

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky
A. Lhůta pro podání nabídek končí:
28. 2. 2017, do 12.00 hodin.
B. Místo pro podání nabídky:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin,
Út a Čt v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin na podatelně zadavatele – Obecní úřad
Poličná, Poličná 144, PSČ: 757 01, nebo zaslat na uvedenou adresu.
Další podmínky:
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: „Prodloužení splaškové
kanalizace Poličná - Úlehla“ a slovy: „NEOTVÍRAT“. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace účastníka
(včetně e-mailového či telefonického kontaktu). Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn
proti manipulaci. Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času stanoveného pro ukončení soutěžní
lhůty. V případě, že cenová nabídka bude doručena po uplynutí soutěžní lhůty, obálka nebude otevřena.

IX. Údaje o způsobu hodnocení nabídek
1. Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.
2. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší.

X. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:
1. Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který:
a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická
osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí
pobočky závodu;
b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
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Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní
způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o
předložení dokladů dle § 75 ZVZ.
2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory).
3. Doklad o oprávnění k podnikání předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem (mimo
kvalifikace uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím jiné osoby, v takovém případě je však povinen předložit:
a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti odst. 2 jinou osobou,
b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c. doklady o splnění základní způsobilosti podle odst. 1 jinou osobou a
d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

XI. Požadavky na formu zpracování nabídky, obsah nabídky a způsob předložení nabídky:
1. Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení a předložena v uzavřené
neporušené obálce.
2. Nabídka musí obsahovat:
a) krycí list nabídky (náležitosti viz příloha);
b) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobu účastníka (vzor viz příloha);
c) vyplněný položkový rozpočet;
d) doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:
a. čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha),
b. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,
c. doklad o oprávnění k podnikání.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
1.

Nabídková cena bude zpracována v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH uvedené v krycím listu
nabídky, položkovém rozpočtu a v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému provedení zakázky.

2.

V příloze výzvy k podání nabídky je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý
rozpočet“), který jsou všichni účastníci povinni vyplnit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a projektem, je pro zpracování nabídky závazná elektronická forma
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si
soulad Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektu
a případné rozpory si vyjasnit prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek.

3. Účastník je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr (dále jen „naceněný položkový rozpočet“), a to v písemné podobě. V případě
rozporu je rozhodující písemná podoba naceněného položkového rozpočtu. Naceněný položkový rozpočet
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musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy. Účastník je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např.
doplněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením
měrných jednotek apod., je účastník povinen tuto změnu zahrnout do svého Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb. Taková úprava se nepovažuje za porušení zadávacích podmínek.
5. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který
je přílohou této výzvy k podání nabídek a naceněnými položkovými rozpočty, může zadavatel vyloučit
účastníka ze zadávacího řízení nebo žádat jeho objasnění nabídky.
6. V případě, že ze strany účastníka dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji účastník z
vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby
definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Pokud se při
plnění veřejné zakázky prokáže, že účastník v rámci své nabídky upravil nebo nějak změnil položky v
položkovém rozpočtu oproti předloženému Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
má zadavatel právo požadovat plnění uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr
7. Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (viz
příloha výzvy k podání nabídek).

XIII. Ostatní ujednání
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
2. Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené výše
3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
4. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat vysvětlení zadávacích podmínek
ve lhůtě alespoň 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek a to u pověřené osoby zadavatele.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.
6. Zadavatel si vyhrazuje, že provede posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po hodnocení
nabídek. Poté bude u vybraného dodavatele provedeno posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení. U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno
až, pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva. Posouzení a hodnocení nabídek provede
zadavatelem jmenovaná komise.
7. Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo
nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

XIV. Informace o otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 2. 2017, v 12.15 hod. na Obecním úřadě v Poličné, Poličná
144, PSČ: 757 01. Tohoto jednání se mají možnost zúčastnit dodavatelé, kteří podali ve lhůtě stanovené
zadavatelem nabídky. Zadavatel si vyhrazuje změnit tento termín, učiní tak telefonicky či e-mailem všem
dodavatelům, kteří podali nabídky. Pro tento případ vyznačí účastník na obálce platný telefonní či e-mailový
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kontakt, jinak nebude o této změně termínu vyrozuměn a zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky bez
přítomnosti dodavatele, jehož nemohl z tohoto důvodu kontaktovat.

XV. Přílohy
Příloha č. 1 Dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 Smlouva o dílo
Příloha č. 4 Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 5 Čestné prohlášení – základní způsobilost
Příloha č. 6 Poddodavatelské schéma (vzor)

V Poličné, dne 17. 2. 2017

v. r.
Vladimír Místecký, starosta

