OBEC JEZEŘANY–MARŠOVICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané jako zakázka
malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

s názvem

Obnova soustavy veřejného
osvětlení Jezeřany-Maršovice

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Obec Jezeřany-Maršovice

Sídlo zadavatele:

Jezeřany-Maršovice 1, 671 75

Statutární zástupce:

Ing. Petr Slavík, starosta

IČO zadavatele:

00292931

2.

Zástupce zadavatele

Obchodní firma:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Sídlo:

Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Statutární zástupce:

Ing. Jan Ševčík, jednatel

IČO:

26298163

DIČ:

CZ26298163

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 42556

Tel.:

+420 542 211 083

E-mail:

zakazky@rpa.cz

Zástupce zadavatele je pověřen výkonem zadavatelských činností analogicky s
§ 43 zákona a vypracovával zadávací dokumentaci dle podkladů a požadavků zadavatele.
2.1.
Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností
souvisejících s výběrovým řízením. Zástupce zadavatele slouží k profesionalizaci zadání této
veřejné zakázky a zástupce zadavatele koná v zadávacím řízení všechny úkony jménem
zadavatele jako svého příkazce dle příkazní smlouvy.
2.2.
Zástupce zadavatele není ve vztahu k veřejné zakázce podjatý a prohlašuje, že se nebude
podílet na zpracování žádné nabídky a není ve střetu zájmů.
3.

Předmět veřejné zakázky

3.1.

Název veřejné zakázky: „Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“

3.2.

Druh veřejné zakázky: na dodávky

3.3.
Druh výběrového řízení: veřejná zakázka na dodávky zadávaná jako zakázka malého
rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
3.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
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Předpokládaná hodnota

1.097.264,50,- Kč bez DPH

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky
3.5.
Předmětem plnění je dodávka instalace veřejného osvětlení a činnosti s tím související.
Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace
předmětu plnění - technické podmínky, v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6
Požadavky pro osvětlení úseků“ a v příloze č. 2 Pasport „Příloha č. 2 Pasport“.
3.6.
Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy
na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, je to z důvodu, že stanovení technických podmínek
nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné a zadavatel u každého takového odkazu
připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
4.

Zadávací dokumentace

4.1.
Oznámení výběrového řízení - zadávací dokumentace včetně všech příloh je uložena na
CD nosiči, který je přílohou této výzvy.
5.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1.
Zadavatel předpokládá zahájení plnění bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího
řízení, předpoklad 04/2020. K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván
písemně zadavatelem. Maximální délka realizace je do 120 kalendářních dnů od doručení
písemné výzvy k zahájení plnění (objednávky).
5.2.
6.
6.1.

Místo plnění této veřejné zakázky je obec Jezeřany – Maršovice.
Požadavky na kvalifikaci
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
a) splnění základní způsobilosti
b) splnění profesní způsobilosti
c) splnění technické kvalifikace

7.

Prokazování splnění kvalifikace

7.1.
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích,
není-li dále stanoveno jinak. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
7.2.
Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady podle čl. 8 této výzvy a profesní
kvalifikační předpoklady podle čl. 9 odst. 1 písm. a) této výzvy musí prokazovat splnění
požadovaných kritérií nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
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7.3.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně jinou
osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
7.4.
V případě, že účastník bude některý z dokumentů prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů předkládat elektronicky podepsaný, předloží k tomuto dokumentu taktéž konverzi
elektronického podpisu.
8.

Základní způsobilost

8.1.
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Základní kvalifikační předpoklady
nesplňuje 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 zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

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.

8.2.
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilost ve vztahu k České republice
předložením těchto dokladů:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. a) této zadávací
dokumentace,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. b) této zadávací
dokumentace,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k čl. 9 odst. 1
písm. b) této zadávací dokumentace,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. c) této zadávací
dokumentace,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm.
d) této zadávací dokumentace,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. e) této
zadávací dokumentace.
8.3.
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výše uvedených dokladů v prostých kopiích.
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9.

Profesní způsobilost

9.1.
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost splňuje dodavatel,
který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti
dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání
„Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení“.
c) osvědčení o autorizaci pro obor „technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene
dodavatel předloží oprávnění Technické inspekce ČR k činnosti: „Montáž a opravy
elektrických zařízení“.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením požadovaných dokladů
v kopiích.
10.

Technická kvalifikace

10.1.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace. Technickou kvalifikaci splňuje
dodavatel, který předloží:

a) Seznam významných dodávek realizovaných účastníkem v posledních 3 letech s vedením
jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele
Zadavatel stanovuje limit pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace:
Minimálně 4 zakázky obdobného charakteru (zakázka zahrnující dodávku a montáž veřejného
osvětlení) za poslední 3 roky, každá v hodnotě přesahující 500.000,- Kč bez DPH.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením požadovaných dokladů v
kopiích.
11.
11.1.

Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
Nabídku je možné podat osobně u zástupce zadavatele:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 26298163 DIČ: CZ26298163

Tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383
e-mail: zakazky@rpa.cz
webová stránka: http://www.rpa.cz/

5

Starobrněnská 20
602 00 Brno
v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
11.2. Dodavatel může nabídku zaslat na adresu zástupce zadavatele prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka
doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky.
11.3. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to jednom
originále v tištěné podobě, zadavatel doporučuje, aby účastník do nabídky připojil jednu
kopii nabídky v elektronické podobě na CD nebo USB discu scan celé nabídky ve
formátu.pdf). V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
11.4. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti
možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, nejlépe pevným,
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při
listování bezproblémově obracet, tzn. ideálně provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a
zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel dále doporučuje, aby všechny listy nabídky vč. příloh
byly v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány a jednotlivé oddíly přehledně
označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
11.5. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky.
11.6.

Obálka bude označena nápisem:

VZOR OBÁLKY
Identifikační údaje dodavatele: (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech
dodavatelů podávajících společnou nabídku)
Název veřejné zakázky: Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany - Maršovice
! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! !
před termínem otevírání obálek
NABÍDKA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
11.7. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný
dodavatel.
11.8.
12.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 4. 2020 v 10:00 hodin.
Hodnotící kritéria

12.1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek
dle § 114 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného
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kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení
váhu 100 %.
12.2. Zadavatel příp. hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
12.3. Zadavatel příp. hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit
nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
13.

Otevírání obálek

13.1. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v
zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní
nepřihlíží.
13.2.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.3.

Otevírání obálek je neveřejné.

Jezeřany-Maršovice, dne 24. 3. 2020

Jan Ševčík
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Digitálně podepsal Jan
Ševčík
Datum: 2020.03.24
12:19:51 +01'00'
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