Výzva k podání nabídky
PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)
s názvem

„Inženýrské sítě lokalita RD „Záhumenice“, Babice“
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Zadavatel

název:
sídlo:
právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon:

Obec BABICE
Babice 3, 675 44 Lesonice
obec
00375357
Petra Černá – starostka obce
725 101 303

Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy
(zástupce zadavatele):
název:
KOINVEST CZ, s. r. o,
sídlo:
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČ:
283 31 115
Kontaktní osoba:
Věra Bartuňková
Telefon:
568 841 111, 603 762 530
e-mail:
vera.bartunkova@post.cz
Preambule
Výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněného podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „zákon“) na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této
dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá
dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k
těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit.

II. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky je realizace akce - Lokalita rodinných domů „Zahumenice“,
Babice, dle projektové dokumentace zpracované firmou SI plan, s.r.o., Rudíkov 86, 675 05
Rudíkov.
Dílo se nachází v k. ú. Babice u Lesonic, okr. Třebíč, Kraj Vysočina.

Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:
Předmětem díla je novostavba místní komunikace a technické infrastruktury v nové
lokalitě RD. Novostavbou dopravní komunikace je jednosměrná jednopruhová místní
komunikace MO1k 3,5/3,5/30 tvaru L v celkové délce cca 175 m napojená na stávající
účelovou a místní komunikaci. Komunikace je doplněná o úsek rekonstruované stávající
účelové komunikace na obousměrnou dvoupruhovou komunikaci MO2k 5,0/5,0/30 v délce
cca 63 m napojenou na stávající místní komunikaci. Komunikace je také doplněna slepým
ramenem dvoupruhové obousměrné komunikace MO2k 5,5/5,5/30 v délce cca 83 m. Podél
jednosměrné komunikace je doplněn parkovací pruh podélných parkovacích stání šířky 2 m.
Součástí stavby komunikací je vybudování sítí technické infrastruktury (SO 02 Splašková
kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 04 STL Plynovod, SO 05 Veřejné osvětlení) napojené na
stávající sítě technické infrastruktury v lokalitě. Plynovod a rozvody VO jsou pod přilehlou
místní komunikací vedeny překopem.
Součástí stavby je i vybudování SO 06 Zemní vedení VN a SO 07 Zemní vedení NN. Tyto
části jsou řešeny samostatně provozovatelem DS (E.on) a jsou se stavbou pouze
koordinovány.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 12 000 000,- Kč.

III. Zadávací dokumentace
Veřejná zakázka je zadávaná elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje zástupce zadavatele: Portál pro vhodné uveřejnění, dostupného na internetové adrese
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/koinvest-cz-s-r-o, kde je rovněž uveřejněn
podrobný návod na jeho použití (https://www.vhodne-uverejneni.cz) a kontakt na
uživatelskou podporu.
Zadávací dokumentace je též dostupná na profilu zadavatele na internetové adrese
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-babice-1 – tento profil neslouží k
elektronické komunikaci v průběhu zadávacího řízení.

IV. Lhůta a podání nabídek
Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje https://www.vhodne-verejneni.cz/profil/koinvestcz-s-r-o. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů,
doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu pdf (textové části nabídky,
doklady) a xls (položkové rozpočty).
Termín pro podání nabídek je 10. 12. 2020 v 1300 hod
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel
doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání
nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální
odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh)

V. Požadavky na prokázání kvalifikace
• Základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016:
Bude splněno čestným prohlášením

• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona 134/2016:
a)
uchazeč doloží kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ (ne starší 90. dnů)
b)
autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dříve
vodohospodářské stavby) a v oboru dopravní stavby
• Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a, zákona 134/2016:
uchazeč doloží seznam projektů obdobného charakteru za posledních 5 roků,
minimálně 3 akce, v rozsahu min 6 000 tis. korun bez DPH. K seznamu musí být
přiložena osvědčení objednatelů těchto významných zakázek s následujícími údaji:
a) Název objednatele
b) Předmět a rozsah zakázky
c) Doba realizace zakázky
d) Kontaktní osoba, u které bude možné realizaci zakázky ověřit

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové
ceny (která má váhu 100 % v kritériu ekonomické výhodnosti).

X
Věra Bartuňková
zástupce zadavatele

V Třebíči

18. 11. 2020

Petra Černá – zadavatel
starostka obce

