Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

Město Český Dub
46343 Český Dub - Český Dub I, nám. Bedřicha Smetany 1
00262722
CZ00262722
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„Oprava povrchu místních komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Město Český Dub

Adresa sídla:

Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

IČO:

00262722

DIČ:

CZ00262722

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města

Telefon:

+420 724 187 051

E-mail:

starosta@cdub.cz

Web:

http://www.cdub.cz

2. Údaje o uchazečích
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – Krycí list.
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „ZZVZ“). Předmětem této zakázky je provedení díla – „Oprava povrchu místních
komunikací 34 d a 5 d – Český Dub“. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace (dokumentace zpracovaná Ing. Špulákem, soupis prací).
4. Termíny a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací:
Maximální termín dokončení prací:

01.08.2019
30.10.2019

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem
na případné prodloužení zadávacího řízení. Místo plnění veřejné zakázky je území města Český

Dub. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění poskytování služeb, a to
v závislosti na průběhu zadávacího řízení.
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí

800 000 Kč bez DPH

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů této zadávací dokumentace (včetně
všech jejích příloh). Uchazeč stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky dle podmínek
zadavatele stanovených v příslušné části zadávací dokumentace. Nabídková cena bude
uvedena v členění v CZK bez DPH a v CZK s DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu na krycím
listu nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Cena může být po předložení nabídky
měněna pouze v případě změny sazby DPH. Zálohy ze strany zadavatele nebudou dodavatelům
poskytovány.
7. Prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci pro plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže
splnění:
a)
základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b) profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek,
c)
technické kvalifikace ve smyslu § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v
rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění požadované
kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci
předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením.
8. Obsah nabídky a její zpracování
Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 . Nabídka včetně
podepsaného návrhu smlouvy a včetně veškerých příloh, musí být dostatečným způsobem
zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Jde o doporučenou formu podání nabídky.
Nabídka bude předložena v jednom originále. Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž
je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu smlouvy, musí být v originále podepsána
uchazečem. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za
neúplnou. Uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy (včetně jejích příloh) vyplňovat jiná
ustanovení než ta, u nichž je výslovně uvedeno, že uchazeč má něco doplnit.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy v přílohách:
 doplnění identifikačních údajů uchazeče (v záhlaví i na místě podpisu uchazeče),
 doplnění identifikačních údajů nabídky (den předložení nabídky),
 doplnění ceny za dílo
Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření
razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení nabídky.

9. Lhůta pro podávání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podávání nabídek končí 21. 6. 2019 v 11:00 hodin.
Nabídky je možno podávat písemně a zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
na adresu sídla zadavatele: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub nebo v písemné
podobě osobně předat tamtéž. Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce
výše uvedené lhůty. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí
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nabídky na podatelně zadavatele, tj. Městského úřadu v Českém Dubu, tedy datum a čas
vyznačený na písemném potvrzení převzetí obálky s nabídkou. Nabídky předložené nebo
doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle
zadavatele - Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub., tj. 21. 6. 2019 v 11:00 hod.
Otevírání obálek je oprávněn se účastnit dodavatel (zástupce), jehož nabídka byla zadavateli
doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat,
aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
10. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace
Vzhledem k povaze předmětu plnění se prohlídka místa plnění neuskuteční. Dodavatelé
mohou požadovat dodatečné vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
11. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická
výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nabídkové ceny
vč. DPH.
12. Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí
uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu
zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zadávací
dokumentace zveřejněna;
b) vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této zadávací
dokumentace;
c) zrušit zadávací řízení;
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni
uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči
zadavateli žádné nároky.
Výzvu k podání cenové nabídky schválila Rada města Český Dub dne 29.5.2019 usn. č.
2019/RM/11/150 a je zveřejněna na webových stránkách města Český Dub.
V Českém Dubu 3.6.2019

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
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