Výzva k podání nabídek
Zadavatel na základě § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění,
zadává tuto výzvu jako zakázku malého rozsahu.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Zástupce:
Adresa:

Město Březnice
Jiří Štěrba
Náměstí 11, Březnice, PSČ: 262 72

IČ:

002 42 004

DIČ:

CZ 002 42 004

Tel./fax.:

+420 318 403 171 / +420 318 403 171

Email:

starosta@breznice.cz

www:

www.breznice.cz

Zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:

Ing. Michal Novák

Firma:

LEGRO CONSULT s.r.o.

Adresa

U Výstaviště 1485, České Budějovice, PSČ: 370 05

Tel.:

+420 775 572 247

Email:

novak@legroconsult.cz

2. Zastoupení zadavatele
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících
se zadávacím řízením osobou výše uvedeného zástzupce. Zástupce splňuje požadavek nepodjatosti
podle § 74 odst. 7 zákona a žádným způsobem se předmětného zadávacího řízení neúčastní.
Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských
činností. Zástupce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího
řízení, a to však s vyloučením činností uvedených v § 151 odst. 2 zákona.

3. Druh a předmět veřejné zakázky
3.1.Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

3.2.Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci:
„Zpevněná, vodohospodářsky zabezpečená plocha kompostárny na pozemku parc. č. 1669/2,
Březnice“
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Stavební práce se týkají vybudování zpevněné vodohospodářsky zabezpečené plochy kompostárny,
která bude situovaná na parcele p.č. 1669/2. Jedná se o pozemek v katastrálním území Březnice na
okraji obce v nezastavěném území. Dle územního plánu obce Březnice z 12/2012 se jedná o pozemek
se způsobem využití TO - plochy technické infrastruktury - plochy pro stavbu a zařízení s nakládání s
odpady. Jedná se o pozemek o výměře 2391 m2.
Na ploše pozemku budou umístěny pásové hromady lichoběžníkového průřezu se šířkou základny 2,5
m a výškou 1,4m. Na zpevněné ploše v blízkosti vjezdu bude umístěn mobilní kontejner sloužící jako
zázemí pro obsluhu kompostárny.
Součástí kompostovací plochy je záchytná jímka na odpadní vodu. Voda z jímky bude využívána ke
zvlhčování kompostu.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:

„Kompostárna Březnice“

Akceptační číslo:

14185084

Technické požadavky:

Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 –
Zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí této výzvy.

Kód CPV:

45253800-3 – Výstavba kompostovacích zařízení
45213280-9 – Stavební úpravy kompostovacích zařízení

Místo realizace zakázky:

Město Březnice

Předpokládaná cena zakázky činí:

3.780.827,- Kč bez DPH.

Zpřístupnění zadávací dokumentace:


http://www.breznice.cz/mestsky-urad/uredni-deska-mesto-breznice/

Veškeré technické požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing.
Václav Pivoňka, Hněvkovského 1372/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 411 81 085, a která je k dispozici
u zástupce zadavatele společnosti LEGRO CONSULT s.r.o., na adrese U Výstaviště 1485, České
Budějovice a bude uchazečům zaslaná obratem na základě písemné žádosti zaslané na email:
info@legroconsult.cz, příp. novak@legroconsult.cz.
Uvedená dokumentace je v souladu s prováděcím právním předpisem č. 230/2012 Sb.
Součástí Zadávací dokumentace je i soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, a to v elektronické podobě.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1.Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 13.10.2014 do 13:00 hod.

4.2.Místo pro podání nabídek
Nabídky se doručují na adresu:
- Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice;
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a to následujícími způsoby:
- doporučeně poštou,
- osobně.

5. Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek
5.1.Termín otevírání a hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek proběhne dne 13.10.2014 od 14:00 hod.
Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

5.2.Místo otevírání a hodnocení nabídek
Místo otevírání obálek:
-

Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice;

Zástupci uchazečů, kteří budou přítomni na otevírání obálek, jsou povinni prokázat svou totožnost a
případně rovněž oprávnění jednat jménem/za uchazeče. Totožnost prokazují zástupci uchazečů
předložením občanského průkazu či jiného obdobného průkazu a plné moci či jiného obdobného
dokumentu v případě, že jednají jménem / za uchazeče.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném
zadavatelem, čímž se rozumí:
- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů - § 53 ZVZ odst. 1) ZVZ
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 ZVZ písm. a) a b) ZVZ
- Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti - § 50, odst. 1) písm. c) ZVZ
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) ZVZ (tzn. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
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Zadavatel požaduje prokázání Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1) ZVZ.
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže splnění Základních kvalifikačních předpokladů splnit veřejnou zakázku čestným
prohlášením.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění.
Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku (výpis
z OR nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky) a výpisem z živnostenského rejstříku.
Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti
Požadavek:
Zadavatel požaduje prokázání finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s
§ 50 odst. 1., písm. c) ZVZ
Způsob prokázání:
Uchazeč prokáže splnění finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku čestným
prohlášením.

7. Dodatečné informace a prohlídka místa plnění
Dodatečné informace:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Žádosti o dodatečné informace se zasílají na adresu:
novak@legroconsult.cz; info@legroconsult.cz
Prohlídka místa plnění:
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.
Informace o prohlídce místa plnění:
-

datum setkání:
čas setkání:
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- místo setkání:
MěÚ Březnice, Náměstí 11, Březnice
- kontaktní osoba:
Ing. Josef Melichar
- Tel.:
+420 318 403 175, +420 731 570 495
- Email:
majetekmel@breznice.cz
Individuální termíny prohlídky místa plnění lze provést po domluvě s uvedenou kontaktní osobou.

8. Způsob hodnocení nabídek
Způsob hodnocení nabídek je uveden v Zadávací dokumentaci, který je nedílnou přílohou této výzvy.
Hodnotícím kriteriem je nabídková cena. Cena bude hodnocena bez DPH.

9. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání
Délka zadávací lhůty je stanovena na 90 dnů.

10.

Omezení subdodavatele

V souladu s § 44 odst. 6) ZVZ si zadavatel vyhrazuje, že vybraný uchazeč nesmí realizovat stavební
práce týkající se této zakázky pomocí subdodavatele, a to pouze s výjimkou Zemních prací.

11.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v aktuálním znění.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

V Březnici dne 26.09.2014

Ing.
Michal
Novák

Digitálně podepsal
Ing. Michal Novák
DN: c=CZ, o=LEGRO
CONSULT s.r.o. [IČ
26088525], ou=1,
cn=Ing. Michal Novák,
serialNumber=P28743
4
Datum: 2014.09.26
09:42:25 +02'00'

…………………………….………..………………………………..
Jiří Štěrba, starosta města / zadavatel
Město Březnice
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
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