OZNÁMENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadávací podmínky
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
je zadávána mimo režim zákona dle ustanovení § 27 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Příručky pro zadávání veřejných
zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 vydaných Ministerstvem
zemědělství České republiky (4 verze, únor 2018)

Obec Bukvice vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku
malého rozsahu.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Obec Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín, IČO: 00578274, zastoupená starostkou obce Eliškou
Formanovou, telefon: 607 969 822, mail: bukvice@tiscali.cz
2. Název zakázky: Polní cesty HC 10 - dílčí část č.1 a VC1 v k.ú. Bukvice
3. Druh zakázky: stavební práce
4. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí 9.8.2019 v 17,00 hodin. Nabídky musí být doručeny doporučenou
poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu: Obec Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín, a to
po celou lhůtu plnění pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován
okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do
seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. Otevírání obálek je
neveřejné.
5. Místo pro podání nabídky: Obecní úřad Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín
6. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace plánu společných zařízení navrženého v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bukvice. Jedná se o stavební práce na dvou polních cestách
specifikované v projektové dokumentaci „Polní cesta HC 10 - dílčí část č.1 a VC 1 v k.ú. Bukvice“,
kterou vypracovala projekční kancelář Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín. Rozsah
stavebních prací je stanoven ve výkazu výměr, který je závazný pro zpracování nabídkové ceny
uchazeče. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky ve výkazu výměr bez DPH. Pokud bude
uchazeči scházet položka ve výkazu výměr nezbytná pro provedení prací, uvede ji v příloze, ale
nezapočítá do ceny předaného výkazu výměr.
Příloha č. 4 Projektová dokumentace k cestě HC10 – dílčí část č. 1
Příloha č. 5 Projektová dokumentace k cestě VC1

6.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky:
6.1.1.Polní cesta HC10 za obcí Bukvice – odbočka ze silnice II/501 ze stávajícího hospodářského
sjezdu a končí před lesem. Parcela č. 1145 v k.ú Bukvice o délce 354 m je rozdělena na dvě dílčí části.
Stavební práce se budou realizovat v dílčí části č. 1 o délce 170 m. Druhá dílčí část není předmětem
veřejné zakázky.
Kategorie komunikace:
SO 102 - HC10 - P 5,0/30 – šířka vozovky 4,0 m, nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m, bez příkopu
Konstrukce zpevněných ploch:
▪
▪
▪

asfaltový recyklát (RAM I) ........................................................ 150 mm
směs kameniva ŠDA 0/32 ......................................................... 150 mm
směs kameniva ŠDA 0/63 ......................................................... 170 mm
CELKEM …………………………………………………………………………………..470 mm

Dopravní značení - viz situace v místě napojení na silnici II/501 – osazení dopravního značení P4 –
„Dej přednost v jízdě“ a osazení červených směrových sloupků v prostoru napojení polní cesty na
silnici II/501.
Většina vody z povrchu cest se bude vsakovat do okolního terénu, část bude zaústěna do příkopu
podél cesty HC10.

6.1.2.Polní cesta VC 1 se nachází za obcí Křelina – parcela č. 1172 v k.ú. Bukvice o délce 419 m. Polní
cesta začíná na stávající cesty VC2 a končí na HC1 podél lesa.
Kategorie komunikace:
SO 100 - VC1 – P 3,5/30, šířka vozovky 3 m, nezpevněná krajnice 2x 0,25 m, bez příkopu
Konstrukce zpevněných ploch:
▪
▪
▪

asfaltový recyklát (RAM I) ........................................................ 150 mm
směs kameniva ŠDA 0/32 ......................................................... 150 mm
směs kameniva ŠDA 0/63 ......................................................... 170 mm
CELKEM …………………………………………………………………………………..470 mm

U polní cesty VC1 bude odvodněna pláň v polovině cesty-sanace + trativod zaústěný do terénní
prolákliny ke konci trasy, která je v majetku obce Bukvice.

7. Kritéria hodnocení: Základním a jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
je nejnižší nabídková cena bez DPH.
7.1.Způsob hodnocení: V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše
celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Po otevření nabídek, po jejich posouzení a hodnocení oznámí zadavatel písemně všem účastníkům
výsledek hodnocení nabídek, případně zda-li byly jejich nabídky z hodnocení vyloučeni.

8. Způsob jednání s účastníky:
Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě od 24.7.2019 do 7.8.2019 se starostkou obce.
O podaných nabídkách nebude zadavatel s uchazeči jednat.

9. Požadavky na zpracování nabídky: Uchazeč je povinen ocenit všechny položky ve výkazu výměr.
Nabídky se podávají v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek, v jednom originále a v jedné
elektronické verzi na DVD nosiči, v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky
„Polní cesty HC 10 - dílčí část č.1 a VC1 v k.ú. Bukvice“ a textem „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka –
nabídka“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na
níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 9.8.2019, v 17,00 hod. Nabídky musí být doručeny doporučenou
poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adrese: Obec Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín, a to
po celou lhůtu pro podání nabídek, poslední den lhůty do 17,00 hod. Za rozhodující pro doručení
nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Příloha č. 6 Vzor obálky
9.1.Podmínky:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě v českém jazyce.
Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána uchazečem, v souladu se
způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členění:
Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (název a sídlo uchazeče, telefon, email, výše nabídkové ceny
v českých korunách). Uchazeč závazně využije vzor Příloha č. 1 Krycí list nabídky.
Doklady prokazující splnění kvalifikace – Příloha č. 2 Čestné prohlášení.
Návrh smlouvy zpracuje uchazeč. Zadavatel požaduje do návrhu smlouvy promítnout odpovídající
ustanovení související s předmětem zakázky dle Příloha č. 3 Obchodní podmínky zakázek na stavební
práce, které jsou součástí Příručky pro zadávání veřejných zakázek z Programu rozvoje venkova na
období 2014 – 2020.
Zadavatel požaduje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou
počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez
poškození vazby.
Zadavatel nabídky ani jejich části nevrací.
Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH
musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
Cena bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Cena s DPH

Kč

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením díla.

10.1. Předpokládaná hodnota zakázky: 2 163 000 Kč bez DPH

11. Doba plnění zakázky:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: od 01.04.2020
Stavební práce budou zahájeny do 30 dnů ode dne převzetí staveniště.
Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění: 30.09.2020
Termín zahájení stavby bude upřesněn po podpisu Dohody o poskytnutí dotace ze SZIF ČR.
Podmínkou zadaní stavebních prací pro dobu a místo plnění je získání dotace z Programu rozvoje
venkova 2014-2020.
11.1. Místo plnění veřejné zakázky:
Polní cesta HC10 - parcela č. 1145 k.ú. Bukvice (dílčí část 1.)
Polní cesta VC1 – parcela č. 1172 k.ú. Bukvice.

12. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat
písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Na písemnou žádost dodavatele doručenou nejpozději 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel písemně vysvětlení
zadávací dokumentace do 2 pracovních dnů všem uchazečům.
Zadavatel je oprávněn požadovat kalkulaci jednotkové ceny nevyskytující se v katalozích Popisů a
směrných cen vydaných URS nebo RTS.
Výběrové řízení se týká projektu, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020.

14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základních kvalifikačních a profesních předpokladů.

14.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného prohlášení viz Příloha č. 2.

14.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:


Doklad o oprávnění k podnikání prokazující příslušné živnostenské oprávnění – tzn. výpis
z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo živnostenské listy pro předměty podnikání
“dopravní stavby“ - kopie



Uchazeč jako doklad prokazující odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle
zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, obor dopravní stavby – kopie

14.3. Ekonomické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení,
že je schopen splnit zakázku.

14.4. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud předloží zadavateli 3 obdobné zakázky.

15. Obchodní podmínky
15.1. Závazný návrh smlouvy o dílo
a) uchazeč v nabídce předloží závazný návrh smlouvy dle Obchodních podmínek zakázek na
stavební práce – viz. Příloha č.3, podepsaný oprávněnou osobou jako nedílnou součást
nabídky.

b) splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli
c) pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen
vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu
bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů
Uchazeč uvede do nabídky případné poddodavatele - identifikační údaje a vymezí plnění zakázky
jejich prostřednictvím.
17. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č.1 Krycí list nabídky
Příloha č.2 Čestné prohlášení
Příloha č.3 Obchodní podmínky
Příloha č. 4 Projektová dokumentace k cestě HC10 – dílčí část č. 1 (obsahuje výkaz výměr, situace
komunikace, příčné řezy komunikace, podélný profil komunikace a technickou zprávu)
Příloha č. 5 Projektová dokumentace k cestě VC1 ((obsahuje výkaz výměr, situace komunikace, příčné
řezy komunikace, podélný profil komunikace a technickou zprávu)
Příloha č. 6 Vzor obálky
Příloha č. 7 Celková přehledná situace

