ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM
PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže
specifikovanou veřejnou zakázku.

1. ZADAVATEL
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Sídlo:

B. Němcové 231, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Právní forma:

Organizační složka státu

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

ID Datové schránky:

z49per3

a
Zadavatel 2

Obec Tatenice

Sídlo:

Tatenice 86, 561 31 Tatenice

Zastoupený:

Mgr. Vladimírem Žákem, starostou obce

IČO / DIČ:

00279625 / CZ00279625

Název veřejné zakázky:

Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník

Sp. značka / č.j.:

2VZ8544/2016-544101 / SPU 023714/2017

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1.

Předmět plnění

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové
dokumentace vypracované projekční společností TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, Nemocniční
53, 787 01 Šumperk, IČ: 63320819, pod zakázkovým číslem 11/2014 a 12/2014, dále soupis dodávek,
služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací

1

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické
(tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových
úpravách:
- polní cesty H IV v k.ú. Lubník s asfaltobetonovým povrchem, délce 295,02 m a výsadbou (26
ks dřevin) – SO101 a SO801
- polní cesty HC3 v k.ú. Tatenice (pokračování H IV do celkové délky 780 m) s
asfaltobetonovým povrchem, s výsadbou (130 ks dřevin) – SO101, 101.1, 801
- polní cesty HC4 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 193,41 m - SO 102
- polní cesty HC5 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem a část z betonových silničních
panelů o celkové délce cca 842,39 m – SO 103 (SPÚ) a 103.A (obec)
- polní cesty VC24 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 1064,41 m a IP5 (748
ks dřevin) – SO 104 vč. 104.1-7 (SPÚ) a 104.A (obec), 802
- zasakovacího průlehu P1 o délce 559 m – SO 301
- interakčního prvku IP6 (681 ks dřevin) – SO 801.1
- interakčního prvku IP7 (1585 ks dřevin) - SO 801.2
- interakčního prvku IP8 (738 ks dřevin) – SO 801.3
Následná péče je předmětem zakázky pouze do doby předání díla.

2.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle referenční klasifikace (CPV):
CPV – 45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
CPV – 71315300-2 - Stavební geodézie
CPV – 45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch

2.3.

Předpokládaná hodnota zakázky: 20 413 000,- Kč bez DPH.
(slovy: dvacetmilinonůčtyřistatřinácttisíc korun českých)

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho,
zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU
ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1.

Zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
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Zadavatel uveřejní zadávací
https://zakazky.spucr.cz/.
3.2.

dokumentaci

včetně

příloh

na

profilu

zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně
související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro
podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do
3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu
pro podání nabídek.

4. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE
Podmínky pro podání nabídek:
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s jinými
dodavateli), a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
c) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, 2x v originále, a 1x na vhodném médiu
v elektronické podobě (např. CD nebo DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky
vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v řádně uzavřené obálce, která musí být
opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

„REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. TATENICE A LUBNÍK“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Lhůta pro podání nabídek končí 15.2.2017 v 10:00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou
zadavatele!
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
a to v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod., a to po celou lhůtu pro
podání nabídek, poslední den lhůty do 10:00 hodin. Kontaktní osobou pro příjem nabídek je
Zuzana Jílková, tel.: 727 966 745 (možná předem dohoda i o jiné době předání nabídky v rámci
pracovní doby).
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Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Nabídky musí být doručeny do konce výše uvedené lhůty 15.2.2017 do 10:00 hod.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
5.1.
5.2.

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací
dokumentace.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou v souladu s ust. § 114 hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Pravidla hodnocení:
V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí podle absolutní výše celkové ceny bez DPH,
a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu za celkový předmět plnění
veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace včetně kompletních příloh
Veškeré přílohy budou dodavatelům poskytnuty formou neomezeného dálkového přístupu
k elektronickému nástroji pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK na adrese:
https://zakazky.spucr.cz/

V Pardubicích dne 25.1.2017

……………………………………….
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj
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