VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MALÉHO ROZSAHU
Veřejný zadavatel obec Hřebeč (dále také jako „zadavatel“) zadává podle § 31 mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“), veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hřebeč – Rekonstrukce ulice Jánská a
oprava prostoru u pošty“ (dále jako „veřejná zakázka“) uveřejněním této výzvy k podání nabídek
(dále jen „výzvy“).

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:

Obec Hřebeč

Sídlo:

nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč

IČO / DIČ:

00234427, CZ00234427

Zástupce:

Petra Piskáčková, starostka obce

Kategorie:

veřejný zadavatel

Webové stránky zadavatele:

https://www.hrebec.cz/

2.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:
Renata Cepková, zástupce administrátora

Kontaktní osoba:

WITENDR s.r.o., Davídkova 2476/48, 180 00 Praha 8 Libeň
+420 737 674 677
dotace-zadosti@post.cz

Adresa:
Mobil:
e-mail:
3.

INFORMACE O DRUHU, PŘEDMĚTU A HODNOTĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební zadávanou mimo režim ZZVZ a v souladu
se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací - 1 17D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování chodníkových ploch v ulici Jánská, částečná rekonstrukce
povrchu této ulice a rekonstrukce prostoru u pošty v obci Hřebeč ve Středočeském kraji.
Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících stavebních objektů:
v rámci rekonstrukce ulice Jánská:
(a) SO 100 Komunikace a zpevněné plochy,
(b) SO 800 Opěrná stěna, a
v rámci opravy prostoru u pošty:
(c) SO 100 Objekty pozemní komunikace,
(d) SO 101 Komunikace a zpevněné plochy.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Kódy CPV:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

45000000-7
45112000-5
45233142-6
45233222-1
45100000-8
45112000-5

Stavební práce
Výkopové a zemní práce
Práce na opravě silnic
Dláždění a asfaltování
Práce spojené s přípravou staveniště
Výkopové a zemní práce
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 427 437,48 Kč bez DPH.
4.

I.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:

Základní způsobilost:

Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník výběrového řízení předložením čestného
prohlášení o splnění základní způsobilosti, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

II.
Profesní způsobilost:
Splnění profesní způsobilosti prokazuje účastník výběrového řízení předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
b) Dokladu, že je:
1.

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují - zadavatel požaduje předložení těchto
dokladů o oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

2.

odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictví odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými
právním předpisy vyžadována - zadavatel požaduje předložení osvědčení o autorizaci
podle 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, v oboru dopravní stavby alespoň ve stupni autorizovaný
technik;
Současně musí účastník výběrového řízení v nabídce uvést, v jakém právním vztahu
je osoba prokazující tuto část profesní kvalifikace k účastníkovi výběrového řízení
(např. předložení prohlášení oprávněné osoby dodavatele o tom, že uvedená osoba
je jeho zaměstnancem atd.). Není-li tato odpovědná osoba zaměstnancem účastníka
výběrového řízení, musí účastník výběrového řízení předložit smlouvu uzavřenou
s touto odpovědnou osobou, obsahující závazek v rozsahu prokázání příslušné části
kvalifikace prostřednictvím této osoby dle požadavků v této zadávací dokumentaci.

III.

Technická kvalifikace:

Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník výběrového řízení předložením:
a) seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Minimální požadovanou
úrovní seznamu stavebních prací je realizace alespoň 4 nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací spočívajících ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v intravilánu
obce/města v rozsahu minimálně 3,5 mil. Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších
stavebních prací.
Dodavatel je povinen seznam stavebních prací předložit ve formě čestného prohlášení v
přehledné v tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvýznamnějších stavebních
prací tyto údaje:
❖

identifikace zadavatele/objednatele,

❖

stručný popis předmětu zakázky,

❖

finanční rozsah - celkovou cenu v Kč bez DPH,

❖

dobu provádění stavebních prací (ve tvaru mm/rr – mm/rr),

❖

kontaktní osobu objednatele včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu (pro účely
ověření pravdivosti údajů a informací uvedených v seznamu nejvýznamnějších
stavebních prací.
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Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený
účastníkem výběrového řízení pravdivý. V případě, že údaje uvedené účastníkem výběrového
řízení budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku
účastníkem výběrového řízení vyloučit z výběrového řízení.
b) seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajištují kontrolu kvality, nebo budou provádět stavební
práce. Realizační tým musí být tvořen minimálně těmito členy, kteří splňují níže uvedené
podmínky (kumulace více funkcí v rámci realizačního týmu je nepřípustná):
1. 1 osoba - stavbyvedoucí:
❖ vzdělání: alespoň středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou,
❖ odbornost: osvědčení o autorizaci podle 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, v oboru dopravní stavby nebo
pozemní stavby alespoň ve stupni autorizovaný technik;
❖ praxe: minimálně 6 let praxe na pozici stavbyvedoucího (dodavatel uvede délku
praxe do seznamu členů realizačního týmu, nebo do profesního životopisu člena
realizačního týmu),
❖ zkušenosti: účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 4 referenčních
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení,
jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace v rozsahu
minimálně 3 500 000 Kč bez DPH za každou z těchto referenčních stavebních prací
(tento člen realizačního týmu toto doloží prohlášením, z nějž bude jednoznačně
vyplývat, že disponuje zadavatelem požadovanými zkušenosti, a které bude uvedeno
v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu);
2. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího:
❖ vzdělání: alespoň středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou,
❖ praxe: minimálně 5 let praxe na pozici zástupce stavbyvedoucího, případně vyšší
pozici (dodavatel uvede délku praxe do seznamu členů realizačního týmu, nebo do
profesního životopisu člena realizačního týmu),
❖ zkušenosti: účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 3 referenčních
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení,
jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace v rozsahu
minimálně 3 000 000 Kč bez DPH za každou z těchto referenčních stavebních prací
(tento člen realizačního týmu toto doloží prohlášením, z nějž bude jednoznačně
vyplývat, že disponuje zadavatelem požadovanými zkušenosti, a které bude uvedeno
v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu);
Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel prokáže následujícími dokumenty:
❖ seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce, a to ve formě čestného
prohlášení;
❖ strukturované profesní životopisy těchto osob ve formě čestného prohlášení, z nichž
musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované
zadavatelem. Profesní životopis musí obsahovat (jedná se o povinné náležitosti):
• jméno a příjmení,
• funkce v rámci realizačního týmu,
• dosažené vzdělání,
• dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp.
praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele,
• informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu
k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu),
• datum vyhotovení životopisu;
• vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje;
❖ kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti těch členů realizačního
týmu, u nichž zadavatel vyžaduje určitý stupeň vzdělání a/nebo odborné
způsobilosti.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
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5.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele uvedené
v čl. 2 výzvy. Žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace se podávají v českém jazyce kontaktní
osobě zadavatele uvedené v kap. 2 výzvy. Písemná žádost musí být doručena v elektronické podobě
na e-mailovou adresu dle kap. 2 výzvy.
6.

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Nabídku je možné doručit písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu WITENDR
s.r.o. Davídkova 2476/48, 180 00 Praha 8 - Libeň, a to buď osobně, nebo doporučeně
prostřednictvím držitele poštovní licence ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 3. 2022 v 10:00 hodin.
Pracovní doba pro osobní doručení nabídek na recepci WITENDR s.r.o., mobil recepce: +420 602 281
860: Pondělí – pátek 9:00 – 15:00 hodin
Za řádné podání nabídky a za podání nabídky včas odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení
zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.
7.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK:
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena na
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s těmito kritérii hodnocení:
1. Celková nabídková cena
váha 85 %
2. Zkrácení lhůty pro dokončení
váha 15 %
V Praze dne 4.3.2022.

v.z. Renata Cepková, v.r.
zástupce administrátora
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