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Čl. 1.: Úvodní informace
1. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jakožto součást zadávacích podmínek, byla
zadavatelem zpracována v souladu se zásadami volného pohybu zboží, volného pohybu služeb,
transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, proporcionality a vzájemného uznávání,
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.
2. Pokud se ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace hovoří o zákonu, má tím zadavatel na
mysli zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího
řízení (dále v textu i ZVZ).

Čl. 2.: Název veřejné zakázky
Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 - 528, Jevíčko

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

Čl. 4.: Profil zadavatele
Profilem zadavatele je adresa https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276791.

Čl. 5.: Osoba zastupující 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: tender@justitia.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Křesálek, tel.: +420 778088818.
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Čl. 6.: Komunikace zadavatele s dodavatelem
Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem, a to e-mailem.

Čl. 7.: Zadávací podmínky
1. Zadávací podmínky:
a. Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci.
b. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné.
2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
a. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
b. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
c. Všem dodavatelům bude poskytnuta stejně hodnotná informace.
3. Způsob zasílání požadavků na dodatečnou informaci:
a. Žádost o dodatečnou informaci může podat pověřený pracovník dodavatele.
b. Žádost o dodatečnou informaci může být zasílána i e-mailem na adresu tender@justitia.cz.
c. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

Čl. 8.: Informace o druhu veřejné zakázky
1. Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou podle ZVZ.
2. Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim ZVZ.
3. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek.

Čl. 9.: Dodavatel
Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu, pokud má sídlo, místo
podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel.

Čl. 10.: Zadávací lhůta
1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni.
2. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce tří měsíců.
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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 dodavateli, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
5. Dodavateli, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy.

Čl. 11.: Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky:
a. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p.
477-528, Jevíčko“, a to dle projektové dokumentace společnosti Projektová a inženýrská firma
Klodner Lubomír, Rohozná 366, 569 72 ROHOZNÁ.
b. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci.
c. Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části.
2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky
na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum
CPV takto:
kód CPV

popis

45233100-0

Stavební úpravy pro komunikace

45213316-1

Stavební úpravy chodníků

Čl. 12.: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.565.000 Kč bez DPH.

Čl. 13.: Poskytnutí zadávací dokumentace
1. Textová část zadávací dokumentace:
Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
2. Část zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele:
a. Část zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatel poskytne na základě písemné
žádosti zaslané zmocněné osobě.
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b. Za dodavatele je oprávněn učinit žádost jím pověřený pracovník.
c. Žádost lze zaslat i e-mailem.
d. Zadávací dokumentaci si lze vyzvednout osobně u osoby zmocněné výkonem zadavatelské
činnosti. Zadávací dokumentaci lze zaslat i na dobírku. Způsob poskytnutí zadávací dokumentace
dodavatel uvede ve své žádosti.
3. Náklady na poskytnutí zadávací dokumentace:
a. náklady na reprodukci: 1.970 Kč
b. náklady na poštovné: 190 Kč
c. náklady na balné: 50 Kč
4. Platební podmínky:
a. V případě převzetí zadávací dokumentace osobně, uhradí dodavatel náklady související s
poskytnutí zadávací dokumentace hotově při jejím převzetí.
b. V případě zaslání zadávací dokumentace na dobírku, uhradí dodavatel náklady související s
poskytnutím zadávací dokumentace dobírkou.

Čl. 14.: Lhůta pro podání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek: 23. 2. 2015, 10:00 hod.
2. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky.

Čl. 15.: Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídky je adresa Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko.

Čl. 16.: Požadavky zadavatele na jazyk nabídky
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Čl. 17.: Informace o otevírání obálek
1. Otevírání obálek proběhne dne 23. 2. 2015 od 10:00 hod.
2. Místem pro otevírání obálek je adresa Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko.
3. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky budou zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek.
4. Za dodavatele je oprávněna účastnit se otevírání obálek jedna osoba.
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5. Pokud není touto osobou osoba oprávněná za dodavatele jednat, předloží tato osoba oprávnění k
zastupování (např. plná moc), a to před zahájením otevírání obálek.
6. Dodavatel potvrdí svou účast na otevírání obálek podpisem v listině účastníků otevírání obálek.

Čl. 18.: Údaje o hodnotících kritériích
Údaje o hodnotících kritériích uvedeny v zadávací dokumentaci.

Čl. 19.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1. Zadavatel požaduje prokázání splnění:
a. základních kvalifikačních předpokladů,
b. profesních kvalifikačních předpokladů,
c. technických kvalifikačních předpokladů.
2. Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace je v souladu
uvedena v zadávací dokumentaci.
3. 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)
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah
a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na 3 stavby pozemní komunikace s asfaltovým povrchem
v hodnotě (ceně) 2 mil. Kč bez DPH.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloží zadavateli seznam referenčních staveb. Seznam bude obsahovat:
 název referenční stavby
 název objednatele
 rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč), pokud budou reference součástí stavby, která zahrnuje
i jiné stavební práce a dodávky, uvede zde dodavatel pouze rozsah plnění týkající se referenční stavby
 dobu provedení stavby v členění zahájení: měsíc/rok, dokončení: měsíc/rok
Přílohou seznamu budou kopie 3 osvědčení nejvýznamnějších z těchto referenčních staveb.
Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ.
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Čl. 20.: Výhrady
1. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění
kvalifikace na profilu zadavatele.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění
zákonných požadavků, požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z důvodu toho,
že dodavatel nepodal nepřijatelnou nabídku na profilu zadavatele.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele.
4. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může komise, za předpokladu dodržení
zásad pro zadávání zakázek, požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její doplnění
ve lhůtě stanovené zadavatelem. Takto nelze ale doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou
cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě, že uchazeč ve stanovené lhůtě zadavateli
vysvětlení nejasností nebo nabídku nedoplní, bude vyřazen z další účasti v zadávacím řízení.
5. Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Praha, 10. 2. 2015

Ing. Lukáš Křesálek, v.r.

