Zadávací dokumentace
Obec Staré Místo
Vyhlašuje výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
název akce „KANALIZACE PODÉL CESTY p.č. 554/1 v obci Staré Místo“
1. Podmínky zadání zakázky
1.1 Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je prodloužení kanalizace podél cesty p.č. 554/1 v obci Staré Místo na pozemcích parc. č.
554/1, 35/1, 552
1.2 Místo plnění zakázky a předpokládaný termín plnění
OBEC STARÉ MÍSTO,
předpokládaný termín zahájení 6/2013
předpokládaný termín ukončení akce 7/2013
1.3 Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením:
Čestné prohlášení
Já…………………………………………………..jako jednatel/předseda představenstva/majitel společnosti
prohlašuji že:
a) dodavatel nabyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, příjímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství za spáchání takového trestného čin,
b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatel podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu,
c) dodavatel majetku dodavatele neplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního předpisu,
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nabyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurz, zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních přepisů,
e) dodavatel není v likvidaci
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice tak v zemi
sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice tak
v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti, jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště
dodavatele
i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadován odborné
způsobilosti podle zvláštních právních přepisů
V ………………….. dne…………
……………………………….
Podpis

2. Uchazeč dále předloží
a) oprávnění k podnikání, včetně doložení z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dnů, má-li v ní být
uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů. Oprávnění podnikání může uchazeč nebo zájemce
doložit ve stejnopise nebo ověřené kopii.
b) odbornou způsobilost nebo členství nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky
vyžadován podle zvláštních přepisů
3. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 letech, disciplinárně potrestán podle zvláštních
právních přepisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, je-li o
fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.
1.4. Hodnocení nabídek
Přeložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle níže uvedených kritérií:
1.
2.
3.
4.

Celková cena (včetně DPH)
Termín dodávky
Záruka za dílo
Reference

s váhou 55 %
s váhou 15%
s váhou 15%
s váhou 15%

1.5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH s rozpisem ceny dle podmínek stanovených zadavatelem.
Navržená cena uchazeče i zakázky je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného
díla.
1.6. Termín předložení nabídek
Nabídka musí být zadavateli doručena do 30. 11. 2012
Otevírání nabídek je neveřejné.
Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatel stanoven den předání nabídky na dále uvedené
adrese, nikoli den podáni na příslušném poštovním úřadě!
1.7. Místo a doba pro doručení nabídek
poštou na adresu:
OBEC STARÉ MÍSTO, Staré Místo 70, 506 01 Jičín
osobně:

podatelna OÚ Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

1.8. Adresa a sídlo zadavatele
Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín
2. Další podmínky
2.1. Součinnost zadavatele
Zadavatel předá na vyžádání dokumentaci pro stavební povolení v tištěné podobě a slepý rozpočet za úplatu, tj. 500,Kč, v případě požadavku v elektronické podobě bez úplaty (mimo dokladové části, zásad organizace výstavby a situaci
F. 1, která je shodná se situací C. 3)
2.2. Doklady
Nabídka uchazeče, ocenění nabídky musí být podávána písemně a podepsána osobou nebo osobami oprávněnými
zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence. V případě zmocnění k podpisu dokladů
jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu opatřené ověřeným podpisem statutárního

zástupce přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníku a bude datována.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a všechny listy nabídky je třeba pevně spojit (sešít a přelepit v levém
horním rohu nebo obdobným způsobem zamezujícím neoprávněné manipulaci s nabídkou). Součástí nabídky bude
jedno vyhotovení návrhu smlouvy.

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem:
KANALIZACE PODÉL CESTY p.č. 554/1 v obci Staré Místo
‘‘…………………………………………………….“
NEOTEVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ
4.3. Ostatní ujednání
1. Nabídka včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce, její součástí bude nabídka v elektronické
formě uložená na CD nosiči.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení zrušit, nevybrat
nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro všechny uchazeče před
termínem pro odevzdání nabídky.
Staré Místo, dne 25. 10. 2012

Jméno, funkce, podpis

