
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výzva k podání nabídky
Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitnim řízení dle §

53 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen "ZZVZ")

Název zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Zadavatel:

Kontaktní údaje zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele

ve věcech technických:

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci zakázky:

Dahun zahájení zadávacího
řízeni:

Popis předniětu zakázky:

DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve
zjednodušeném podlimitnim řízení dle § 53 ZZVZ

Obec Psáry
IČO: 00241580

Pražská 137, 252 44 Psáry
Obec Psáry
zástupce: Milan Vácha, starosta obce

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
Kontaktní osoba zadavatele: Vít Olmr

Tel. : +420 777 232 759

E-mail: olinr@psary. cz

Mgr. Ivana Silhanová
Tel: +420 775 61 58 57
E-mail: mfo@istenders. cz

24. 05. 20-17

Předmětem veřejné zakázky je stavební práce, která je
výstavba objektů - cyklostezek, které budou propojeny do
nové finální cyklotrasy značené obcí Psáry (procházející
místními částmi Psáry a Dolní Jirčany). Trasa bude sloužit k
dopravě do školy, na obecní úřad a k centráhu zastávce
Psáry - Štědřík, kde navazuje na systém Pražské
mtegrované dopravy. Celá nová cyklotrasa rovněž navazuje
na trasy a realizované cyklostezky. Jedná se zejména o
cyklostezku Psáry - Liber a dále o navázání na cyklostezku
do Jesenice (která se nyní realizuje v ráinci invesdíru akce
Středočeského kraje - přeložky silnice Jesenice - Dolní
Jirčany). Další propojení bude na západním okraji trasy -
napojení na cyklotrasu Praha - Vídeň. Konkrétně jde o
vybudování celkem 5 stavebních objektů SO 101 až SO 105 a
jejich následné propojeni značením do jednotné cyklotrasy
jak ukazuje plán situace vedení cyklotrasy v pffloze č. l této
Výzvy projektové dokuinentaci.

Bližší informace k předmětu pkiění jsou uvedeny v příloze
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č. l - Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 - Výkaz
výměr, které jsou přílohou této výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionáhuho operačního program -
IROP

CFV: Stavební práce
Stavební úpravy chodníků

45000000-7
45213316-1

Lhůta pro podávání
nabídek:

Lhůta pro podání nabídek začne běžet od 25. 05. 2017
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 12. 06. 2017 v 10:00
hod

Otevírání obálek:

Otevíráni obálek s podanými nabídkami proběhne dne 12.
06. 2017 od 10:01 hodin, na adrese sídla zadavatele, 00

Psáry, sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry.
Otevírání obálek je veřejné, neboť nabídky budou podávány
v listinné formě.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž
nabídky byly doručeny ve Lhůtě pro podání nabídek, a to za
každého účastníka maximákiě jedna osoba k tomu
oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Oprávněni
zástupci účastaíků se musí prokázat písemnou pkiou mocí
podepsanou statutárním zástupcem účastníka, pokud jím
sami nejsou. Dále bude u sebe mít výpis z obchodního
rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc
podepsala.

Zadávací lhůta:
Uťastruk je dle § 40 ZZVZ vázán svou nabídkou 90
kalendářních dnů.

Místo pro podáváni
nabídek:

Nabídky je možné podávat osobně nebo prostřednictvím
pošty, kurýra či jiného přepravce na podatelů obce v
pracovních dnech:

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

-17. 00 (prázďninow
provoz do 16. 00)

13.00-18.00 (prázdninový

na adresu: Pražská 137, 252 44 Psáry
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Předpokládaná doba plnění
veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota
plnění bez DPH:

Místo dodáni/převzetí
plněni:

Bude se konat prohlídka
místa plnění

Hodnotící kritéria:

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí
zadavatelem považováno faktické převzetí nabídky.

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené obálce (obálkách), či jinéni obalu označeném na

přední straně následovně: v levém horním rohu obálky
(obalu) bude poštovní adresa dodavatele, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 ZZVZ, uprostřed bude nápis "NABÍDKA -
DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY" a

"NEOTEVIRAT a v pravém dokům rohu bude adresa

zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření
razítkem dodavatele, případně podpisem statutárního
orgánu dodavatele.

Nebude-U nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj.
nebude zřejmé, že se jedná o nabídku dodavatele do výše
uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost

zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu
s popisem nedostatečné podoby nabídky.

Předání a převzetí staveniště: Ol. 07. 2017
Zahájení stavebních prací: Ol. 07. 2017
Dokončení stavebních prací: 15. 09. 2017
Předání a převzetí stavby: 15. 09. 2017

7. 391. 396, - Kč bez DPH, 8. 943. 590, - Kč včetně DPH

k.u. Psáry a k.ú. Doku Jirčany

Veškerá místa ptoění veřejné zakázky jsou přístupná, proto
zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění.

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
nabídky.

Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši
nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat v souladu s g 115 odst. 3 písm. b)
ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho
účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
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Požadavky na zpracování
nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu:

. Celou částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených ve výkazu výměr, který je přílohou č. 4
této zadávací dokumentace. Oceněné Výkazy výměr
podepsané osobou oprávněnou jménem či za účastníka
jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy,
která je přfloha č. 2 této výzvy.

. Nabídková cena musí být zpracována za celé phiění
veřejné zakázky podle zadávací dokumentace úplným
oceněním výkazu výměr - položkového rozpočtu.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky (tj. včetně případných nákladů výslovně
neuvedených ve výkazu výměr, ale nutných pro provedení
stavby - NAPŘÍKLAD: skládkovné, dopravu, zařízení
staveniště, kompletaci, ostrahu objektu, ostatní náklady,
stavební připomoce, apod. (nejedená se o taxativní výčet, ale
o úvahu) - pokud něm uvedeno ve W a účastník považuje
za nutné, bude zahrnuto v jednotkových cenách stávajícího
výkazu výměr - žádné položky výkazu výměr nesmí být
doplňovány!). Součástí položkového rozpočtu bude
rekapitulace ceny v íleněru zakázky dle výkazu výměr.
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč bez DPH.

Další požadavky:
. Nabídková cena bude uvedena v CZK.

. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková

cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.

. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na

krycím listu nabídky (viz přfloha č. 3 této výzvy).
. Nabídková cena bude zpracována v souladu se
zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena

jako cena nejvýše přípustná.

Požadavky na prokázání
způsobilosti a kvalifikace
dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění níže uvedené způsobilosti a
kvalifikace:

Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení,
podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, o
splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ. Vzor tohoto
čestného prohlášení je uveden jako Přfloha č. 4 této výzvy.
Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle § 53
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odst. 4 ZZVZ v průběhu zadávacího řízení doklady dle § 75
ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené kopii. Doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu
analogicky dle g 77 odst. lZZVZ.
Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle § 53

odst. 4) ZZVZ v průběhu zadávacího řízeni doklady dle § 77
odst. l) ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené kopii.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. l
musí prokazovat splněni požadovaného kritéria

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky

Účastník ve své nabídce předloží dle § 77 odst. 2) písm. a)
ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícun předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci:

Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování.
Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu

analogicky dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle § 53

odst. 4) ZZVZ v průběhu zadávacího řízeni doklady dle
g 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ v originálu nebo úředně
ověřené kopii.

Účastník ve své nabídce předloží dle § 77 odst. 2) písm. c)
ZZVZ doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro p^ění veřejné zakázky nezbytná
podle zvláštních právních předpisů, účastník předložil
doklad a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vederu
realizace příslušných stavebních prací, a to předloženíin:

osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platnéin znění.

Účastník ve své nabídce předloží prosté kopie dokladů
analogicky dle § 77 odst. 2) písm. c) ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že může u úíastniků požadovat dle § 53
odst. 4) ZZVZ v průběhu zadávacího řízení doklady dle § 77
odst. 2) písni, c) ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené
kopii.

Strana 5 (celkem 8)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Účastník předloží dle g 79 odst. 2) písm. a) ZZVZ seznam
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly
provedeny řádně a odborně.
Účastník splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních
5 letech provedl alespoň 3 stavební práce, jejichž předmětem
byl chodník nebo cyklostezka, každá ve finančním objemu
min. 3,5 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavební práci.

Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení pracích
analogicky dle § 79 odst. 2) písm. a) ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle g 53
odst. 4) ZZVZ v průběhu zadávacího řízení doklady dle g 79
odst. 2) písm. a) ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené
kopii.

Účastník předloží dle g 79 odst. 2) pism. c) ZZVZ osvědčení
o vzděláni a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích

zaměstnanců nebo osob v obdobném postavem a osob
odpovědných za vederu realizace příslušných stavebních
prací.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud alespoň
1 osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího předloží

doklad osvědčující její odbornou způsobilost - dokončené
VŠ vzděláni stavebního charakteru, minimáhiě 3 letou praxi
a minimálně 2 ukončené stavební práce (zakázky) na pozici
stavbyvedoucího.

Učasfa^ík ve své nabídce předloží profesní životopis výše
uvedené osoby s přehledem jeho dosavadní praxe a
informaci o realizovaných stavebních prací a doklad o
vzdělání výše uvedené osoby.

Zadavatel uvádí, že doklady o kvalifikaci mohou
dodavatelé nahradit čestným prohlášením tak, jak je
uvedeno v ustanovení § 53 odst. 4 ZZVZ.

V případě, že účastník nesphtí výše uvedené požadavky na
spkiění způsobilosti ď kvalifikačních předpokladů, bude
účastník vyloučen ze zadávacího řízeni.
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Požadavek na uvedení

kontaktní osoby účastníka:

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Požadovaný jazyk nabídky:

Další požadavky zadavatele:

Způsob oznámení
rozhodnutí o vyloučení
účastníka a způsob
uveřejněni oznainení o

výběru nejvhodnější
nabídky

Dodatečné informace:

Zadávací řízení se řídí:

Části zadávacích podmínek
zpracované osobou odlišnou
od zadavatele:

Uíastnik ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Nabídka n-iusí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za spálený
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka a zároveň je součástí nabídky
smlouva - Příloha č. 2 Smlouva o dflo, která bude

podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo
jeho jménem.

Český

Varianty nabídek se nepřipouští.

Zadavatel požaduje, aby dle § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ
účastníci ve své nabídce předložili, pokud jsou jim známi,
seznam poddodavatelů včetně určení částí zakázky, kterou
bude každý jednotlivý poddodavatel plnit (vzor seznamu
poddodavatelů je přílohou č. 5 této výzvy}.

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízeni a rozhodnutí o výběru dodavatele dle
g 53 odst. 5 ZZVZ bude uveřejněno pouze na profilu
zadavatele.

https://www. profilzadavatele. cz/profil-zadavatele/obec-
psary_1435/

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se řídí § 98
ZZVZ. Žádost o vysvětlení zadávací dokuinentace
dodavatel odešle kontaktní osobě zadávacího řízení.

Jedná se o zadávací řízeni dle Zákona č. 134/2016 Sb. o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument //Výzva pro podání nabídek miino částí "Popis
předmětu zakázky , "Místo pro podávání nabídek:",

"Předpokládaná doba phiěru veřejné zakázky:",
"Předpokládaná hodnota phiéní bez DPH:", "Místo dodání

/ převzetí plnění; , "Bude se konat prohlídka místa phiění",
"Hodnotících kritéria", "Požadavky na prokázání
způsobilosti a kvalifikace dodavatele , "Způsob oznáinení

rozhodnutí o vyloučení účastníka a způsob uveřejnění
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky , "Poskytnutí
zadávací dokumentace:" a jejích Přfloh č. l a 4 byl
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Přílohy této výzvy

Poskytnutí zadávací
dokumentace:

Další požadavky zadavatele;

zpracován Mgr. Ivanou Silhanovou, IČ: 76490629, sídlem
Vyšovatka 11, 383 Ol Prachatice.

Přílohy č. l a 4 byly zpracovány fog. Josefem FiUpem a Ing.
Tomášem Husákem, Projekce dopravní Filip s. r. o.,
Švermova 1338, 413 Ol Roudnice nad Labem, IČ: 28714792.
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou s přílohami:

. Přfloha č. l - Projektová dokumentace

. Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy

. Příloha i. 3 - Krycí list nabídky (vzor)

. Příloha č. 4 - Výkaz Výměr

. Přfloha č. 5 - Poddodavatelé (vzor)

. Přfloha č. 6 - Prohlášení o prokázání základní
způsobilosti (vzor)

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími
přílohami.

Výzva včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www. profilzadavatele. cz/profil-zadavatele/obec-
psary_1435/

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy
předložil:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z fa-estné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle
písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

l. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí stahitárního orgánu o vyplaceni podílu
na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo

stanovy.

V Psárech dne 7l? ^ ?c'-/'>

Milan Vácha, starosta obce
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