MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR:
ČJ.:
SPIS. ZN.:

MDOBX00SQXSC
MDOB 66407/2022/Opp
MDOB/13884/2022/OT

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Petr Oplíštil
+420 736 623 386
petr.oplistil@mestodobris.cz

DATUM:

30.06.2022

Výzva k podání nabídky
1.1 Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce Okružní ulice

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P22V00000037

1.3. CPV kódy:

45233000-9, 45316110-9

1.4. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ:

00242098 / CZ00242098

Evidenční číslo:
Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Svoboda, starosta

Kontaktní osoba za zadavatele:

Petr Oplíštil

1.5. Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

1.6. Druh veřejné zakázky:

stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000141

1.8. Datum vyhlášení zakázky:

30.06.2022

1.9. Lhůta pro podání nabídek:

22.07.2022 10:07

Popis předmětu zakázky:

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města
zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic,
z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace
i zpevněných ploch. Okružní ulice leží na okraji tohoto území.
Na rozdíl od okolních ulic má Okružní ulice uliční prostor šířky
pouze kolem 8,0 m.
Rekonstrukce zahrnuje celou Okružní ulici mezi ulicemi Plk. B.
Petroviče a Bořivojova, Zborovská, Na Kole a Werichova. V řešeném úseku se nachází křižovatka s ulicí Bořivojova, která již
byla v minulosti rekonstruována. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím

stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Ulice je využívána
jako obytná s parkováním vozidel rezidentů. V ulici se nachází
výrobní objekt čp. 464, který má na svém pozemku cca 8 stání
kolmých k vozovce. V ulici není plnohodnotný chodník, prostor
mezi vozovkou a oplocením je místy zpevněn.
V ulici se nachází více domů s garáží pod úrovní vozovky.
Celková délka úpravy činí 434 m.

Zadávací dokumentace:

Zadavatel předkládá tuto výzvu k podání nabídky v zadávacím
řízení zjednodušeného podlimitního řízení, jejíž součástí jsou
zadávací podmínky. Předkládané zadávací podmínky stanovují
průběh zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Tato výzva a zadávací podmínky
nemusí obsahovat všechna procesní pravidla obsažená v zákoně č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), a proto se doporučuje
pracovat i s těmito dokumenty.
Tato zadávací dokumentace obsahuje přílohy, do kterých dodavatel doplní požadované údaje.
Dodavatel není oprávněn měnit předepsaný obsah příloh.
Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli vč. podání nabídek bude probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně elektronicky, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6.244.861 Kč bez
DPH.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný termín zahájení plnění – po nabytí plné moci
stavebního povolení, předpoklad konec srpna 2022.

Místo dodání / převzetí plnění:

Předpokládaný termín ukončení plnění – do 18.11.2022.
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
1) Kritérium hodnocení
Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti
nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
2) Metoda vyhodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč
bez DPH. Zadavatel nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od
nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
3) Hodnotu nabídkové ceny v Kč uvedou účastníci na krycím
listu nabídky v příloze č. 3 zadávací dokumentace a v návrhu
smlouvy o plnění předmětu zakázky v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
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4) V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné celkové
nabídkové ceny bez DPH, bude nejvhodnější nabídka stanovena losem za účasti oprávněných zástupců dotčených účastníků.
Lhůta pro podání nabídek končí 22.07.2022 v 10:07.
Nabídky zaslané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
otevírány. Uchazeč, který nabídku podal, bude o této skutečnosti vyrozuměn.
Lhůta pro podávání nabídek:

K otevírání a hodnocení nabídek dojde dne bezprostředně po
skončení lhůty pro podávání nabídek.
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni 60 dní. Lhůta, po kterou
jsou účastníci svými nabídkami vázáni, počíná běžet dnem,
který je stanoven jako poslední den pro podávání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby účastníka:

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
1) Základní způsobilost ve smyslu s § 74 ZZVZ, a to formou
čestného prohlášení o skutečnostech uvedených v odst.
1. Podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat
také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2.
2) Profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 2 ZZVZ, tj.
doklady o oprávnění k podnikání a odborné způsobilosti
k předmětu zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, máli v ní být účastník zapsán podle zvláštních předpisů (vše
možné v kopii). Oprávnění k podnikání v oboru staveb
doloží vybraný účastník ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

3) Technická kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ, tj. seznam obdobných stavebních prací (stavební
úprava komunikačních ploch spojených s výměnou povrchů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků včetně
výstavby veřejného osvětlení) realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a
podepsané osvědčení od zadavatele (z toho alespoň
3 nejvýznamnější za roky 2018–2022, každé v minimální hodnotě 3 mil. Kč bez DPH). Zadavatel stanovuje
kvalifikační předpoklad podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ
– seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména
těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět
stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel vymezuje minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu takto:
a) Jeden pracovník na pozici hlavní stavbyvedoucí, který
má VŠ/SŠ vzdělání, autorizace v oboru dopravní stavby, minimální délka praxe na pozici hlavní stavbyvedoucí 5 let,
účast v obdobné funkci nejméně na dvou stavbách obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce komunikací)
jako je předmět veřejné zakázky v hodnotě min. 3 mil. Kč bez
DPH za každou stavbu. Požadované doložení:
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- čestné prohlášení formou strukturovaného profesního životopisu o délce praxe, dosaženého vzdělání a autorizace, realizaci zakázek obdobného předmětu plnění opatřené vlastnoručním podpisem
- doložení právního vztahu mezi technikem a dodavatelem
Splnění požadovaných základních a profesních kvalifikačních
předpokladů a ekonomickou způsobilost účastník prokáže předložením čestného prohlášení – příloha č. 4, včetně přiložené kopie výpisu z obchodního rejstříku pro ověření podpisu osoby
oprávněné jednat jménem účastníka. Technickou část kvalifikace prokazuje samostatnými dokumenty.
Nabídka musí být zadavateli podána výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídka musí obsahovat:

Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1)

Název a přesnou adresu účastníka s doložením oprávněného zástupce, včetně uvedení telefonického a e-mailového spojení. V nabídce musí být dále uvedena kontaktní
osoba ve věci veřejné zakázky, její adresa, e-mail a telefonní číslo – příloha č. 1 (krycí list).

2)

Cena díla bez DPH a s DPH – příloha č. 1 (krycí list).

3)

Podepsaný návrh smlouvy o dílo respektující obchodní
a zvláštní podmínky – příloha č. 2.

4)

Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

5)

Požadované doklady o prokázání kvalifikace dodavatele –
příloha č. 4.

6)

Harmonogram prací

7)

Účastník o předmětnou veřejnou zakázku musí doložit, že
je pojištěn pro případ vzniku škody způsobené výkonem
činností, minimálně do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Požadovaný jazyk nabídky:

český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
Veškeré vysvětlení a další informace (oznámení o vyloučení,
výběru, dodatečné informace apod.) budou zveřejněny pouze
elektronickým nástrojem E-ZAK.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Žádosti o vysvětlení mohou být podány nejpozději 7 pracovních
dní před koncem termínu pro podání nabídek.
Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění není nezbytná
pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky, nebude prohlídka místa plnění uskutečněna. Předmět plnění je veřejné přístupný.
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1) Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
2) U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 ZZVZ zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích. V případě nemožnosti zjistit údaje o skutečném majiteli tímto způsobem zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

Podmínky pro uzavření
smlouvy

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho
skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle
písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadávací řízení se řídí:

Jedná se o zadávací řízení dle § 53 ZZVZ.

Námitky

Lhůta pro podání námitek je 15 dnů ode dne sdělení výsledku
zadávacího řízení, případně sdělení rozhodnutí o vyloučení.
Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci končí
současně se lhůtou pro podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě nejpozději 7 pracovních dní před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel odešle účastníkům písemné vyhotovení vysvětlení, případně související dokumenty, a to do 3
pracovních dnů od doručení žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

Zadavatel je oprávněn poskytnout účastníkům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti, a to za předpokladu, že vysvětlení bude uveřejněno nejpozději 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bude vždy uveřejněno stejným způsobem, jako je uveřejněna tato zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění se nekoná, oblast je volně přístupná.
Zadavatel si vyhrazuje možnost podle § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Ing. Pavel Svoboda v. r.
starosta města

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Svoboda
2022.06.30
Svoboda Datum:
15:15:58 +02'00'

Stránka 5 z 5

