
ob ec Po|onín
Palonín |7,,I89 83 Loštice
telefon: 583 445 822
e-mail: ou@palonin.cz
IC:00303127

VYZVA
K PŘEDroŽnxÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAK^ZKY MALÉHo

ROZSAHU

ZKAPACITN Ěru í znTRU eN| ĚN í
PALoNírusrÉHo PoToKA . část l.. . oprava
ka na lizace
Veřejná zakázka malého rozsahu podle $ 12 odst. 6 zákonač.
I3712006 Sb.. zadávanou mimo režim zákona o veřeinÝch zakéakách
v platném znění'

Název obchodnífirmy: obec Palonín
Sídlo: Palonín 77,789 83 Palonín
Právníforma: obec
ldentifikační číslo: 00303727
Daňové identifikační číslo:
Zastou pen : Ha nou F i cn a rovou, sta rostkou obce
odpovědná osoba zadavatele:Hana Ficnarová
Telefon: 722664157
E-mail : ou @ pal oni n. cz, fi cn arova paloni n @seznam. cz

Předmětem poptávky je výměna ŽB potrubístávající kanaIizace za nové včetně šachet, na
zákIadě Vypracované projektové dokumentace na opraVu stavby ,,Zkapacitnění
stávajícího zatrubnění Palonínského potoka . část l.. . oprava kanalizace,..

Název zakázky:

Forma zadání:

nejpozději do 30. 6.2oL4} Doba p|nění zakázky



Cena zahrnuje veškeré nák|ady zhotovitele nutné ke sp|nění dí|a. Sjednaná cena je cenou
nejvýše přípustnou"

Nabídková cena bude uvedena samostatně bez DPH a ce|kem včetně DPH.

Fakturace bude provedena po dokončení dí|a a po jeho bezchybném převzetí
objednatelem.

Pok|adem k vypracování cenové nabídky je:

} Výzva k předloŽení nabídky
} Po|oŽkový rozpočet
} Projektová dokumentace

Uchazeči si mohou zadávací dokumentaci objednat te|efonicky, písemně nebo e-poštou
na kontaktních adresách zadavate|e' Zadávacídokumentace jim bude zas|ána poštou
na CD nosiči. Zadavate| si bude účtovat úhradu nák|adů souvisejících s reprodukcí
zadávací dokumentace Ve výši 500,- Kč'

obsah nabídky
krycí |ist nabídky - přesný název a identifikační údaje uchazeče vč" jeho oprávněných a
odpovědných zástupců (adresy, teIefonické a e-maiI kontakty)
dok|ady prokazuj ící sp|nění kva I ifikačních předpok|adů
cenová nabídka (cenová kaIkuIace)
termín reaIizace zakázky, časový a finanční harmonogram
prohlášení uchazeče, že souhIasíse zveřejněním svého obchodního jména a ostatních
identifikačních údajů

ZadavateI požaduje předložení kvalifikačních předpokladů v nás|edujícím
rozsahu.

1) Základní kvalifikační předpok|ady s 53 oDsT. 1' splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch

organizované z|očinecké skupiny, trestný čin účast| na organizované z|očinecké skupině,
|egaIizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podp|acení, nepřímého úpIatkářství, podvodu,
úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo doš|o k zah|azení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-
Ii o právnickou osobu, musí tento předpok|ad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-|i statutárním orgánem
dodavateIe či č|enem statutárního orgánu dodavateIe právnická osoba, musí tento
předpok|ad sp|ňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý č|en
statutárního orgánu této právnické osoby; podává.|i nabídku či Žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační s|ožky, musí předpok|ad pod|e tohoto
písmene sp|ňovat ved|e uvedených osob rovněŽ vedoucí této organizační s|ožky; tento
základní kvaIifikační předpok|ad musí dodavate| sp|ňovat jak ve vztahu k území České
repubIiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáníči bydIiště'



b) který neby| pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoŽ skutková podstata souvisís
o předmětern podnikání dodavate|e pod|e zv|áštních právních předpisů nebo doš|o k

/ zahIazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-|i o právnickou osobu, rnusí' tuto podmínku sp|ňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární or9án nebo každý č|en
statutárního orgánu, a je-|i statutárním orgánem dodavate|e či členem statutárního orgánu
dodavate|e právnická osoba, musítento předpoklad sp|ňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý č|en statutárního orgánu této právnické osoby; podává.|i
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
s|ožky, musí předpoklad pod|e tohoto písmene sp|ňovat vedIe uvedených osob rovněž
vedoucí této organizaČní s|ožky; tento zák|adní kvalifikační předpok|ad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České repubIiky, tak k zemi svého sídIa, místa podnikání či
bydIiště,

c) který v posledních 3 |etech nenapInil skutkovou podstatu jednání neka|é soutěŽe
formou podp|ácení pod|e zv|áštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posIedních 3 |etech neproběhlo insoIvenční
řízení, v němž by|o vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso|venční návrh neby| zamítnut
proto, Že majetek nepostačuje k úhradě nák|adů inso|venčního řízení, nebo neby| konkurs
zrušen proto, že majetek by| zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa pod|e
zv|áštních právních před pisů,

e) který nenív Iikvidaci,

f) který nemá v evidenci danízachyceny daňové nedop|atky, a to jak v České repub|ice,
tak v zemi síd|a, místa podnikání či bydIiště dodavate|e,

9).|terý nemá nedopIatek na pojistném a na pená|e na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v Ceské republice, tak v zemi síd|a, místa podnikáníči byd|iště dodavate|e,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na pená|e na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní po|itiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi síd|a,
místa podnikání či bydIiště dodavate|e,

i) který nebyl v pos|edních 3 |etech pravomocně discipIinárně potrestán či mu neby|o
pravomocně uIoženo kárné opatření podIe zv|áštních právních předpisů, je-|i požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zv|áštních právních předpisů; pokud dodavateI
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídajícíza činnost dodavate|e, vztahuje se tento předpok|ad na tyto osoby,

j) který neníveden v rejstříku osob se zákazem p|nění veřejných zakázek,

k) kterému neby|a v pos|edních 3 |etech pravomocně uIožena pokuta za umožnění
výkonu nelegá|ní práce podIe zv|áštního právního předpisr,.

. Uchazeč prokáže spInění zák|adních kvaIifikačních předpok|adů předIoŽením
originá|u čestného proh|ášení podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče. Toto četné
proh|ášenínesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek dIe této výzvy,

2) Profesní kvalifikační předpokIady
Uchazeč prokáže spInění profesních kvaIifikačních předpok|adů. předIoŽením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud je v
ní zapsán (prostá kopie, výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek d|e této
výzvy),



. před|ožením dok|adu o oprávnění k podnikánív minimá|ním rozsahu - živnostenské
oprávnění pro předmět podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (prostá
kopie),

. předIožením osvědčení o autorizaci V oboru stavby vodního hospodářství a
kraji nného inženýrství (prostá kopie) 

"

3) Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
Uchazeč prokáže tuto způsobilost. předIoŽením čestného proh|ášení o své ekonomické a finanční způsobiIosti splnit

veřejnou zakázku

4) Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáŽe sp|nění technických kvaIifikačních předpok|adů. předložením seznamu významných staveb poskytnutých dodavate|em v pos|edních
třech |etech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně osvědčení zadavate|e o
řádném p|něnístavby, a to v minimá|ním rozsahu;

Prokázá ní kva lifikace výpisem Ze sezna mu kva lifikovaných dodavate|ů 
"

Uchazeč může k prokázání kvaIifikace před|ožit výpis ze seznamu kvaIifikovaných
dodavate|ů vydaný provozovate|em seznamu (tak jak je to uvedeno v 5 125 - l32 zákona
č. I3712006 Sb' Ve znění pozdějších předpisů), který nahrazuje splnění prokázání
zák|adních kvaIifikačních předpok|adů a profesních kvaIifikačních předpok|adů
požadovaných v této výzvě'
Prokázáni kva I ifi ka ce certifi kátem
Dodavate|é mohou prokázat sp|nění kva|ifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavate|ů, který obsahuje náležitosti uvedené V s 139 zákona č.
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a údaje v něm jsou p|atné nejméně k
posIednímu dni Ihůty pro podání nabídky, nahrazuje tento certifikát splnění kvaIifikace v
rozsahu v něm uvedených údajů'
PoŽadavky na certifikát
Certifikát dodavate|é před|oŽí ve lhůtě pro prokázání sp|nění kvaIifikace (|hůty pro podání
nabídky). P|atnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání,

Nabídka bude předIožena v uzavřené obá|ce v českém jazyce v Iistinném vyhotovení v
jednom originále.
Variantní nabídky se nepřipouští.
Nabídka nesmíobsahovat přepisy nebo opravy, které by moh|y uvést zadavate|e v omy|'
Nabídka bude sešita a řádně zabezpečena tak, aby neby|o moŽné manipu|ovat s
jednot|ivými Iisty nabídky'
otevírání obálek je neveřejné.
Nabídku podává uchazeč bezpIatně. ZasIané nabídky, které budou komisioná|ně otevřeny,
se nevracejí. Nabídky doručené po termínu nebo s poškozenou obálkou zadavate| neotevře
a nebude je hodnotit' Takového nabídky budou uchazečům vráceny" V případě, že uchazeč
nepřed|oží v nabídce veškeré dok|ady požadované zadavatelem v této výzvě a v zadávací
dokumentaci, bude jeho nabídka z účasti ze zadávacího řízenívy|oučena.

Nabídku (v uzavřené obálce) uchazeč doručí nejpozději do 30. 4,2014 do 11:00 hodin na
ad resu:



obecní úřadu Pa|onín,
stávajícího zatrubnění
neotvírat

Pa|onín I7 ' 789 83 Palonín. - označenou
Palonínského potoka - část 1. . oprava

,,Zkapacitnění
kanalizace" -

/

Cena . 8oo/o, sp|nění kvaIifikačních předpok|adů (reference) - Loo/o, časový a finanční
harmonogram - LOo/o

Nabídku po jejím předložení ne|ze odvoIat, měnit ani dop|ňovat, s výjimkou změn či
dop|nění, které umožní zadavate|,

} Zadavate| si vybere dIe uvedených kritérií z před|ožených nabídek vítězný návrh.
S vítězným uchazečem bude uzavřena sm|ouva o dí|o.

} Zadavate| si vyhrazuje právo měnit či zrušit zakázku bez uvedení důvodu, odmítnout
všechny nabídky bez uvedení důvodu a nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu.

> Náklady spojené s Vypracováním nabídky nese uchazeč
} Zhotovite| je povinen v dostatečném předstihu svo|ávat kontro|ní jednání v průběhu

stavby.

> Případné nejasnosti je nutné si vysvět|it před podáním návrhu, nedostatečná
informovanost nebo my|né chápání ustanovení a údajů neopravňuje účastníka
požadovat dodatečnou úhradu nák|adů nebo změnu cen.

odpovědná osoba zadavate|e, ,4
Hana Ficnarová, starostka obce.7- ,/ l

7,ďl,t, /fuý-,-^'l
Palonín 7 '4'2014
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