VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním
zadávacím řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)
Veřejný zadavatel:

Obec Rapotice

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce ulice K Sokolovně a MK na návsi“

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zadání veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní zadávací řízení

Předmět veřejné zakázky
dle klasifikace (CPV):

45000000-7 Stavební práce

Dnes, tj. 08. 03. 2018 vás vyzývám k předložení nabídky, vše na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná
se o veřejnou zakázku spolufinancovanou v rámci programu 11781 – „Podpora rozvoje regionů“,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Toto zadávací řízení se řídí ZZVZ.

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Obec Rapotice
Ing. Jiří Bechný, starosta
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
00290335
CZ00290335

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
Obchodní firma:
Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

AUTHORIA, s.r.o.
Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel
Univerzitní 232/16, 779 00 OLOMOUC
27728439
CZ27728439

Telefon:
E-mail:
Korespondenční adresa:

+ 420 775 586 222
dotace@authoriacz.com
Vrchlického 12, 586 01 JIHLAVA

Na základě příkazní smlouvy zmocněn zadavatelem k výkonu činnosti spojené se zadávacím řízením a
výše uvedenou veřejnou zakázkou s výjimkou rozhodnutí, která jsou dle ZZVZ výlučně v pravomoci
zadavatele.
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2. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy a dále je uveřejněna v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ
na profilu zadavatele http://rapotice.profilzadavatele.cz/, resp. v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ je
uveřejněna na profilu zadavatele http://rapotice.profilzadavatele.cz/ ode dne uveřejnění této výzvy
nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je dále v kompletní podobě na
CD bezplatně k dispozici na adrese AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, Jihlava, a to po telefonické
domluvě na tel. čísle 725 496 555 ve všední dny od 08. 03. 2018 do 26. 03. 2018 vždy od 8:30 do
14:00 hodin, popř. je možné si ji vyžádat e-mailem na e-mailové adrese dotace@authoriacz.com či
písemně na adrese zástupce zadavatele. Příslušné CD bude odesláno doporučenou poštou nejpozději
do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Pokud bude některý
z dodavatelů požadovat zadávací dokumentaci v tištěné verzi, stanoví zadavatel poplatek za
reprodukci zadávací dokumentace zejména s ohledem na rozsah projektové dokumentace ve výši
1.815,- Kč vč. DPH a dodavatel v takovém případě vyzvedne zadávací dokumentaci osobně na adrese
AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, Jihlava, přičemž poplatek je v tomto případě nutné uhradit
předem převodem na bankovní účet 214125124/0300, vedený u ČSOB, a.s., tak aby platba byla
připsána na účtu před vyzvednutím dokumentace. Platba v hotovosti není možná.

3. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM
JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY
Obsah a forma nabídky
Podání nabídky elektronickým způsobem je vyloučeno.
Dodavatel předloží nabídku v českém jazyce písemně v listinné podobě v členění a rozsahu dle
zadávací dokumentace ve dvou vyhotoveních. Jedno z vyhotovení bude označeno jako „originál“ na
titulní straně a bude obsahovat veškeré zadávací dokumentací požadované doklady a prohlášení.
Druhé vyhotovení bude označeno jako „kopie“ a bude svým obsahem úplnou kopií originálu nabídky.
Dále bude celé vyhotovení „originál“ předloženo naskenované na CD.
Dodavatel předloží v originále nabídky ocenění soupisů prací na CD ve stejném formátu, v jakém byl
dodavateli předán se zadávací dokumentací.
Každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku a současně nesmí být osobou, prostřednictvím
které jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, resp. část způsobilosti či kvalifikace.
Porušení tohoto ustanovení je důvodem k vyřazení nabídek podaných tímto dodavatelem.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, musí být řádně označena a zajištěna tak, aby nebylo
možno manipulovat s jednotlivými listy nabídky.

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky lze podat doporučeně poštou (na adresu Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice) nebo
osobně v každý pracovní den lhůty v pracovní době od 8:00 do 14:00 hod na podatelnu, poslední den
lhůty 26.03.2018 do 17:00 hod., a to v řádně uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice K Sokolovně a MK na návsi“.
Na obálce musí být uvedena adresa účastníka zadávacího řízení, kam je případně možné odeslat
ozámení, že nabídka nebyla doručena řádně a včas.

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK dle § 115 ZZVZ
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

2

6. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PRÁVA ZADAVATELE:
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 127 ZZVZ. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení poddodavatelů, neuvedených v nabídce účastníka
zadávacího řízení před podpisem smlouvy o dílo.
Nedílnou součástí této výzvy a zadávacích podmínek jsou následující dokumenty:
1) Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce včetně projektové dokumentace ve
stupni realizační a včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2) Kvalifikační dokumentace
3) Závazný návrh smlouvy o dílo

7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek se uskuteční dne 26.03. 2018 v 17:05 hod., na adrese zadavatele Obec Rapotice. Za
každého účastníka zadávacího řízení se může otevírání obálek zúčastnit max. 1 osoba, která předloží
plnou moc opravňující tuto osobu k účastni na otevírání obálek s nabídkami a podepsanou statutárním
zástupcem účastníka zadávacího řízení.

V Jihlavě dne: 08.03.2018

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
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