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Čl. 2.: Název zakázky
Turistická rozhledna Kumperk

Čl. 3.: Identifikační údaje zadavatele
Zadavatelem je Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791.

Čl. 4.: Kontaktní osoba zadavatele
1.

Osoba zastupující zadavatele:

a. JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ
11000. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C
207971.
b.

Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy.

c. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči
této osobě.
d. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud
není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly
této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností.
2.

Doručovací adresy:

a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA
TENDER PARTNERS, s.r.o., 28. října 1142/168, 70900 Ostrava – Mariánské Hory.
b.

Adresa pro doručování písemností emailem: justitia@justitia.cz.

3.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Křesálek, tel.: +420 778088818.

Čl. 5.: Zadávací podmínky.
1. Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací
dokumentaci.
2. Zadávací podmínky byly zadavatelem zpracovány v souladu se zásadami transparentnosti,
rovného zacházení, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů.
3.

Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné.

Čl. 6.: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám
1. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě pro podání nabídek po zadavateli požadovat písemně
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
2. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před koncem
lhůty pro podání nabídek. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nebude zadavatel brát
zřetel.
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3. Žádost lze zaslat i emailem.
4. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
5. V odpovědi na dotaz zadavatele uvede i úplné znění dotazu.
6. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám všem známým dodavatelům.

Čl. 7.: Komunikace zadavatele s dodavatelem
Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem, a to e-mailem.

Čl. 8.: Zadávací lhůta
1.

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé (uchazeči) svými nabídkami vázáni.

2.

Zadavatel stanovuje lhůtu v délce tří měsíců.

3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
4. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
5.

Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy.

Čl. 9.: Informace o druhu zakázky
Předmětná zakázka je zakázkou na stavební práce.

Čl. 10.: Aplikace zákona č. 137/2006 Sb.
Jedná se o zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále i ZVZ).

Čl. 11.: Aplikace čl. 9 nařízení Komise (ES)
Část nákladů na realizaci předmětu zakázky bude pokryta z prostředků Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova, osa IV, opatření IV.1.2., název
opatření: Realizace místní rozvojové strategie.

Čl. 12.: Informace o předmětu zakázky
1. Předmětem zakázky je zhotovení stavby nové turistické rozhledny s kombinovanou dřevěnou a
ocelovou konstrukcí umístěné na vrchu Kumperk.
2.

Podrobněji je předmět vymezen v zadávací dokumentaci.
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3.

Předmět není rozdělen na části.

4.

Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět zakázky.

Čl. 13.: Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 2.621.000 Kč bez DPH.

Čl. 14.: Doba a místo plnění
1.

Doba plnění:

Zahájení prací: 03. 2014.
Dokončení prací: do 31. 8. 2014.
2.

Místo plnění: parcela č. 2155, vrch Kumperk, k.ú. Jevíčko – předměstí (č. kat. 659339).

Čl. 15.: Zadávací dokumentace
1. Zadávací dokumentace je dálkově přístupná na www.justitia.cz. Přístup k zadávací dokumentaci
je on-line přes internet.
2. Přístup k souborům.
a. Přístup k jednotlivým souborům dodavatel získá u kontaktní osoby zadavatele, a to na základě
písemné žádosti zaslané osobě zastupující zadavatele. Žádost lze zastal i emailem.
b. Přístupové údaje lze získat ve lhůtě pro podání nabídek.

Čl. 16.: Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2014, 10:00 hod.

Čl. 17.: Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídky je adresa Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko.

Čl. 18.: Požadavky zadavatele na jazyk nabídky
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Čl. 19.: Způsob podání nabídky
1.

Nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě.

2.

Elektronické podání nabídky není přípustné.

3.

Obsahové náležitosti nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Čl. 20.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění:

a.

základních kvalifikačních předpokladů,

b.

profesních kvalifikačních předpokladů,

c.

technických kvalifikačních předpokladů.

2.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
b. na jehož majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut
pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c.

dodavatel není v likvidaci.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášením podepsaného osobou oprávněnou za
dodavatele jednat.
3.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
b. doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
celému předmětu zadávané zakázky (výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský list),
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění profesních
kvalifikačních předpokladů předložením kopie dokladů.
Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ (výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru
certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního
dodavatele, licence apod.).
4.

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky
zadavatel požaduje seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (dále i
referenční stavby)
Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění a vymezení minimální úrovně
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah
a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na tři stavební práce ve finančním rozsahu (ceně) 1 mil.
Kč bez DPH každá.
Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
dodavatel předloží seznam referenčních staveb, seznam bude obsahovat:
 název referenční stavby
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 název objednatele
 rozsah plnění (cena v Kč bez DPH)
 doba provedení stavby v členění zahájení: měsíc/rok, dokončení: měsíc/rok
Vzor seznamu tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Přílohou seznamu budou kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění referenční (nejvýznamnější z
těchto stavebních prací) stavby obsahujících údaje dle § 56 odst. 3, písm. a) ZVZ.
5. Lhůta prokázání splnění kvalifikace: Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání
nabídek.
6. Kontrola splnění kvalifikace: Zadavatel posoudí nabídky z hlediska prokázání splnění základních
a profesních kvalifikačních předpokladů. Dodavatele, který tyto předpoklady nesplní, zadavatel
vyloučí z dalšího hodnocení a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení.

Čl. 21.: Údaje o hodnotících kritériích
1.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.

2.

U plátce DPH bude hodnocena nabídková cena bez DPH.

3.

Zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny.

4.

Nejvýhodnější nabídka bude ta, které bude mít nejnižší cenu.

Čl. 22.: Informace o výsledku zadávacího řízení
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči a všem uchazečům,
kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Čl. 23.: Zrušení zadávacího řízení
1. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv bez uvedení důvodů, nejpozději však do
uzavření smlouvy.
2. O zrušení zadávacího řízení budou informováni všichni dodavatelé, kteří podali nabídky.

Čl. 24.: Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení
Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Čl. 25.: Zvláštní důvody vyřazení dodavatele a zákaz uzavření smlouvy
1.

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem (uchazečem),
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a. pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního
týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání
předmětného zadávacího řízení, nebo
b. jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení.
2. Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí některou ze skutečností uvedených v odst. 1,
je povinen vyřadit uchazeče bez zbytečného odkladu po zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi
zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Čl. 26.: Prohlídka místa plnění
Místo plnění je veřejně přístupné - pozemek p. č. 2155 v k. ú. Jevíčko - předměstí.

Praha, 28. 1. 2014

Ing. Lukáš Křesálek, v.r.
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