ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
ve zjednodušeném podlimitním řízení

Veřejná zakázka:

Oprava místních komunikací – Jevišovice
Zadavatel

Město Jevišovice

VZ bude financována za účasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Podprogram 117D821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
dle § 53 odst. 1 ZZVZ a v souladu s Přílohou č. 6 k ZZVZ písm. A. (dále jen „příloha“)
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (bod 1. přílohy)

Zadavatel:

Město Jevišovice

Sídlo:

Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice

IČ:

00292923

Oprávněná osoba zadavatele:

Mgr. Pavel Málek

Tel.:

+ 420 515 231 225

E-mail:

starosta@jevisovice.cz

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-jevisovice
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ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení:

Jan Husák

Sídlo:

664 54 Těšany 347

Kancelář:

K Nádraží 191, 664 59 Telnice

IČ:

75751313

Telefon:

+420 602 796 611

ID datové schránky:

w57rxw6

E-mail:

husakml@seznam.cz

Spolupracující osoba

Mgr. Lenka Husáková

Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zmocně n k zastupování zadavatele
př i provádě ní úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím ř ízením s výjimkou výbě ru dodavatele,
vyloučení účastníka ze zadávacího ř ízení, zrušení zadávacího ř ízení, nebo rozhodnutí o námitkách.
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3.1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI (bod 2. přílohy)
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:
•

Výzva k podání nabídek
(zpracoval zadavatel společně se zástupcem zadavatele firmou Jan Husák)

•

Zadávací dokumentace (1)
(zpracoval zadavatel společně se zástupcem zadavatele firmou Jan Husák)

3.2

•

Zadávací dokumentace (2) Návrh SOD
(zpracoval zadavatel společně se zástupcem zadavatele firmou Jan Husák)

•

Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpoč et „slepý“
(zpracovala firma Ing. Leoš Kučeřík, Božice 441, 671 64, IČ: 74523503, ČKAIT 1004565)

•

Zadávací dokumentace (4) Přílohy
(zpracoval zástupce zadavatele firma Jan Husák)

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci v souladu s ust. § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-jevisovice
Všechny součásti Zadávací dokumentace jsou k dispozici bezplatně, v elektronické podobě.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK (bod 3. přílohy)

Lhů ta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod. dne 8. 9. 2021.
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ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, JAZYK NABÍDEK (bod 4. přílohy)

5.1

Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-jevisovice.
Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.

5.2

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než
českém nebo slovenském jazyce musí být opatř eny překladem do českého nebo slovenského jazyka.
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

(bod 5. přílohy)

Kompletní rozsah informací o požadavcích zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsobu prokázání
obsahuje Zadávací dokumentace (1).
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK (bod 6. přílohy)

7.1

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

7.2

Dílčí hodnotící kritéria :

Nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč

7.3

Způ sob hodnocení:

Zadavatel seř adí nabídky od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
po nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

7.4

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího ř ízení, jehož nabídka splnila povinné
náležitosti nabídek a podmínky pro účast v zadávacím ř ízení a jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodně jší = nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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100%

VÝHRADA ZADAVATELE DLE § 53 ODST. 5 ZZVZ

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ uveřejnit oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.

V Jevišovicích dne 23. 8. 2021

Digitálně podepsal

Mgr. Pavel Mgr. Pavel Málek
Datum: 2021.08.23
Málek
19:51:47 +02'00'
…………………………………………….
Mgr. Pavel Málek
oprávněná osoba zadavatele

