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Preambule
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci
zjednodušeného pod limitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se
řídí zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"). V případě, že se vyskytne rozpor mezi touto zadávací dokumentací a zákonem, platí vždy
ustanovení zákona.
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I.ZÁKLADNÍ

ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
tel:
fax:
Kontaktní

OBEC ŠIMONOVlCE
Minkovická 70, 463 12 Šimonovice
00671886
+420482317916
+420482317914

osoby zadavatele:

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Leona
Vránová, starostka obce.
Kontaktními osobami zadavatele ve věcech technických jsou Radim Stanka, referent oddělení
územního plánování, odbor hlavního architekta, Magistrát města Liberec, tel. +420485 243 519, email: stanka.radim@magistrat.liberec.cz
a Ing. Michaela Teplá, referent oddělení územního plánování,
odbor
hlavního
architekta,
Magistrát
města
Liberec,
tel.
+420485 243 527,
e-rnail:
tepla.michaela@magistrat.liberec.cz.
II.VYMEZENÍ

PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. Základní

popis předmětu

zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování územního plánu Šimonovice (dále jen "územní plán"),
dle Zadání pro zpracování územního plánu Šimonovice (viz příloha A) v souladu s § 43 až § 54
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební
zákon").
Řešené území obce Šimonovice je tvořeno celým správním územím obce obsahující 3 katastrální
území (Minkovice, Rašovka, Šimonovice) o celkové rozloze 719 ha a počtu obyvatel 949 (údaj k 31.
12.2012 dle ČSÚ).
Další okruh řešených požadavků
V průběhu pořízení územního plánu budou dále řešeny požadavky, které vyplynou z procesu
pořizování a projednávání územního plánu, půjde především o požadavky:
• zadavatele - Obec Šimonovice
pořizovatele územně plánovací dokumentace - Magistrát města Liberec, odbor hlavniho
architekta.
2.

Etapy plnění předmětu

veřejné zakázky

Předmět zakázky je členěn do následujících etap:

1) I. etapa - Návrh územního plánu pro společné jednání v souladu se zadáním
ÚP,
2) II. etapa - Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání v souladu
s pokyny Magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta (dále jen
"pořizovatel"), spolupráce na vyhodnocení stanovisek a připomínek k
"návrhu" územního plánu po společném jednání dle stavebního zákona.
3) III. etapa - Úprava návrhu územního plánu pro případné opakované veřejné
projednání v souladu s pokyny pořizovatele, spolupráce na vyhodnocení
stanovisek, námitek a připomínek k "návrhu" územního plánu po veřejném
projednání dle stavebního zákona.
4) IV. Etapa - Územní plán pro vydání v zastupitelstvu obce (čistopis) v souladu
s pokyny pořizovatele, spolupráce na vyhodnocení stanovisek, námitek a
připomínek k "návrhu" územního plánu po veřejném projednání, nebo po
případném opakovaném veřejném projednání dle stavebního zákona a
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v podobě vhodné pro vložení do evidence územně plánovací činnosti.
3. Podklady poskytnuté zadavatelem
Před zahájením plnění předmětu veřejné zakázky předá nebo poskytne (zapůjčí) zadavatel dodavateli
následující podklady a materiály:
1. Schválené zadání územního plánu Šimonovice
2. Platný územní plán obce Šimonovice včetně jeho změn
3. Mapové podklady:
a. digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn, shp. v rozsahu celého řešeného
území
b. výškopis v podobě vrstevnic
4. Další podklady:
a. Územně analytické podklady pro ORP Liberec formou odkazu na www stránky
b. Digitální vektorová data z územně analytických podkladů dgn, shp. v rozsahu celého
řešeného území a v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů
4. Zatřídění předmětu zakázky dle CPV:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
5. Předpokládaná

cena předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 750.000,- Kč bez DPH.
Maximální cena předmětu veřejné zakázky však činí 1.000.000,-Kč bez DPH.

III.MÍSTO

PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je území obce Šimonovice.

IV.DoBA

PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Uvedena v návrhu smlouvy o dílo (nejzazší termín plnění je stanoven na 31. 12. 2014).
Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řizení.

V.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1. Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče ve výběrovém řízení je splnění kvalifikace.
a. Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání
nabídek
b. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

DŮLEŽITÉ

UPOZORNĚNÍ:

Ve zjednodušeném pod limitním řízení uchazeč prokazuje splnění všech požadovaných
kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
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splňuje; jiné doklady se nevyžadují.
dle vzoru (příloha č. 5).

Uchazeč proto vyplní a podepíše čestné prohlášení

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 a smlouvu by nebylo
možné uzavřít.

2. Základní kvalifikační předpoklady
2.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, aje-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
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e. který není v likvidaci,
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
1.

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písmo d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,

J. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
2.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
odstavce 2.1. předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve
zjednodušeném podlimitním řízení (příloha č. 5).
Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů není považován stav, kdy má uchazeč se
správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový
kalendář.
3. Profesní kvalutkační předpoklady
3.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží ve
smyslu § 54 písmo a), b) zákona:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,

3.2. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
odstavce 3.3.1. předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve
zjednodušeném podlimitním řízení (příloha č. 5).

4. Technické kvalifikační předpoklady
4.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů
2 předloží:

prokáže uchazeč, který dle § 56 zákona odst.
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seznam významných obdobných služeb zrealizovaných
(dokončených) dodavatelem v
posledních 3 letech.
• 3 územní plány pro obec do 1 500 obyvatel a 1 územní plán pro obec nad 1 500
obyvatel.
Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným
zadavateli, nebo

zadavatelem,
pokud

pokud byly služby poskytovány veřejnému

2.

osvědčení vydané jinou osobou,
veřejnému zadavateli, nebo

byly služby

poskytovány

jiné

osobě

než

3.

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-Ii současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívající najejí straně.

Z předložených osvědčení příp. ostatních dokladů, musí vyplývat název a rozsah (finanční objem)
uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly zakázky provedeny řádně, tj. v požadované
kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.
4.2. Prokázání

splnění technických

kvalifikačních

předpokladů

Uchazeč prokazuje
splnění technických
kvalifikačních
předpokladů
podle předchozího
odstavce 4.1. předložením
čestného prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů
ve
zjednodušeném podlimitním řízení (příloha č. 5).
Podmínky

společné pro prokazování

kvalifikace

•

Nejsou -li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad
do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

•

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů.

•

Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené podlimitni řízení, předloží dodavatel dle § 62
odst. 3 zákona čestné prohlášení, zjehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

•

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona v plném rozsahu a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů.

•

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

•

Pokud neni dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písmo b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
doklady prokazující splnění základního
písmo j) subdodavatelem;

kvalifikačního

předpokladu

podle § 53 odst. 1

profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmo a) subdodavatelem;
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,
a to alespoň v rozsahu, vjakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst.
1 písmo b) a d).
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subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §

•

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
54 písmo aj zákona.

•

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 50 odst. 1 písmo aj zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmo aj
zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1písmo b) a d) musí
prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito
dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci
v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění
předmětu zakázky.

•

Vpřípadě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z
dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění
veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat
každý z dodavatelů.

•

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanovi jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady
v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu
na území České republiky.

•

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky kjakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se
vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým bude v souladu s § 81 zákona možné uzavřít
smlouvu, a to do až do doby uzavření této smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž
zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

•

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném
zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

•

Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které
neodpovidoji skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele
v tomto zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až
do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.

VI.SEZNAM

rozsahu, musí být zadavatelem podle § 60

SUBDODAVATELŮ

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených v
seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 3) podílejících se na plnění předmětu této
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veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím
kterých prokázal některý z kvalifikačních
předpokladů. Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (a následně
samostatnou přílohu smlouvy).

VII.

a)

Seznam bude obsahovat název - obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační
údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu
plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

b)

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních
předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci. Takový
subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném
v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána
kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných
skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní
subdodavatele prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel
původní.

c)

U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje
žádnou část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele předložit
čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na
plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče.

d)

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky
subdodavateli,
předloží v nabídce prohlášení,
že celý předmět
zakázky
bude
realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKOVÉ CENY

a)

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu
s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková
nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke
dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být
zpracována jako maximální a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.

b)

Nabídková cena (příloha č. 6) bude zpracována formou oceněných jednotlivých etap
dle článku n Vymezení předmětu díla bodu 2. Ocenění jednotlivých etap je třeba
provést pro uvedený rozsah prací a předpokládaný časový harmonogram s tím, že
nabídková cena musí být platná min. do 31. 12. 2015 pro případ posunu či prodloužení
termínu realizace díla.

c)

Nabídková cena musí být stanovena jako maximální přípustná a zahrnovat veškeré
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů během provádění projektové činnosti. Cena musí zahrnovat
předpokládaný vývoj cen.

d)

Cena musí zahrnovat náklady na všechny náklady nezbytné k řádnému
provedení díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody.

e)

Podmínky

pro překročení

a snížení nabídkové

a úplnému

ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel je
oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených zadavatelem a v ostatních
případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
f)

Platební podmínky
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Platby budou prováděny na základě faktur vystavených uchazečem po provedení
jednotlivých etap dle čI. II. Vymezení předmětu zakázky bodu 2. Zálohy zadavatel
neposkytuje. Faktury budou vystavovány na základě oboustranně podepsaných protokolů
o předání a převzetí. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré
faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou
zadavatelem vráceny zpět uchazeči k doplnění. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta
30 dnů ode dne průkazného doručení faktury zadavateli.
VIII.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy, který je součástí této zadávací
dokumentace a který musí být ze strany uchazeče akceptován v nezměněné podobě a v plném rozsahu.
Kromě těch ustanovení smlouvy o dílo, které vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny
díla ajím pověřených osob k provádění díla - plnění vymezeného díla.
Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem svým či za uchazeče, a to
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává
neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

IX.ZPŮSOB

HODNOCENÍ NABÍDEK

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými
zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno
nabídková cena bez DPH.

X.DATUM,

podle jediného

hodnotícího

kritéria,

uchazeči a budou
kterým je

nejnižší

ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26.8.2013 v 17,00 hodin na adrese zadavatele (budova
obecního úřadu Šimonovice), Minkovická 70, 463 12 Šimonovice. Otevírání obálek se může zúčastnit
max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku.

XI. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ
Lhůta pro podání nabídek
26.8.2013 v 16,00 hodin.

byla

stanovena

NABÍDEK
v souladu

s

§ 39

zákona

a

končí

dnem

Místem pro podání nabídky je podatelna Obecního úřadu Šimonovice, Minkovická 70, 463 12
Šimonovice. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu Obec Širnonovice, Minkovická
70, 463 12 Šimonovice, nebo podat osobně do podatelny obecního úřadu Širnonovice, tak, aby
nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá.
Nabídka bude předána ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné kopii, a
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Všechna
vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky a
heslem "ZADÁ VACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT". Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na nižje
možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 6 zákona.
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Nabídka bude zpracována
dle formálních,
technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a
zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce,
musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Originál nabídky bude označen jako "originál" a kopie nabídky bude označena jako "kopie". Kopie
nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat
pouze nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku, přehled subdodavatelů).
V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.
Nabídka musí být datována a na "titulním listu" podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou
k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě
doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně
zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, nez Je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní
osoby a další identifikační údaje uvést na "titulním listu" své nabídky. Nebude-li na této adrese
doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
Zadavatel

doporučuje

předložit nabídky v tomto jednotném

A. Titulní list nabídky,
obsahující identifikační
podepisovat se za uchazeče (příloha č. 1 ZD)
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých
počtu listů v nabídce.
C. Doklad prokazující způsob podepisování
moc, podpisový vzor apod.)
D. Doklady k prokázání

členění:

údaje

o uchazeči,

oprávněnou

osobu

kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového

za uchazeče (výpis z obchodního rejstříku, plná

kvalifikace dle § 62 odst. 3 zákona (příloha

č.

5 ZD)

E. Doklady dle § 68 odst. 3 zákona (příloha č. 2 ZD)
F. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD)
G. Krycí list nabídky - oceněné jednotlivé položky (příloha č. 6 ZD)
H. Přehled subdodavatelů
I.
XlI.ZADÁ

(příloha č. 3 ZD)

Přílohy
VACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výsledku posouzení a hodnocení nabídek uchazeči, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo
případného zrušení zadávacího řízení.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních
konce této zadávací lhůty.

dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do

Jsou-li podány námitky nebo návrh na přezkoumání
posouvá se v souladu s § 43 odst. 4 a 5 zákona.

úkonů zadavatele,

zadávací

lhůta neběží a
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XIII.DALŠÍ

INFORMACE

- DOTAZY, KONZULTACE

Písemné dotazy
Pokud bude zájemce požadovat doplňující
informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
prostřednictvím datové schránky (ID xh6jdrq), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: Obec
Šimonovice, Minkovická 70, 463 12 Šimonovice. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou
zaslány vždy všem zájemcům. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců
budou v zákonném termínu zaslány písemně vždy všem zájemcům.

X1V.DALŠÍ

PODMÍNKY

A VYHRAZENÁ

PRÁVA ZADAVATELE

9.1

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.

9.2

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.3

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

9.4

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

9.5

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízenÍ.

9.6

Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel
v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek
zadávacího řízení.

9.7

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků,
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.

9.8

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.

9.9

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9.10

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a to v souladu s § 84 zákona.

9.11

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 zákona a v souladu s § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele,
přičemž v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

9.12

Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

XV.ZÁ

VĚREČNÁ USTANOVENÍ
•

Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

•

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení
a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízeni.
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•

Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má
nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení
zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma najeho právech. Námitky musí stěžovatel
v rámci zjednodušeného
pod limitního řízení doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele
dOZVÍ,nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí
stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele:

/1,"

····7······fc!.\,~
Ing. Leona V ránová
starostka obce

OBEC ŠIMONOVICE
463

Minkovickó 70
12 ŠIMONOVICE

IČ: 00671886

III
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