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 ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
IČO / DIČ:

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název zadavatele:

Sp. značka / č.j.:

Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú.
Bělotín – II. etapa
2VZ6537/2017-521101 / SPU 396900/2017/121/Min

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Název veřejné zakázky:

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1.

Předmět plnění

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu
společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. etapa“. Jedná se o realizaci prvků plánu
společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělotín, a to
polních cest PC 45a, PC 45b, PC 50, PC 23 a prvků ÚSES - biocentra BC5, biokoridoru BK4
a interakčních prvků IP 27, IP 28 a IP 52, včetně následné tříleté péče o zeleň.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně
požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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2.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle referenční klasifikace (CPV):







2.3.

45233000-9
71250000-5
45112700-2
77310000-6
45240000-1
45233123-7

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Architektonické, technické a zeměměřické služby
Krajinné úpravy
Služby vysazování a údržby zelených ploch
Výstavba vodních děl
Výstavba vedlejších komunikací

Předpokládaná hodnota zakázky: 20 906 000 Kč bez DPH.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1.

A

PODMÍNKY

PŘÍSTUPU

ČI

POSKYTNUTÍ

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.

3.2.

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
Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 14. 9. 2017
Hodina: 8:00
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/vz00015079
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě
mimo elektronický nástroj E-ZAK.
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Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce
elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici
zde: https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf. Další informace
k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se
stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně
kontrolovat doručené zprávy.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout
velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).
Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými
prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to
v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1. Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.
2. 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.
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Pravidla hodnocení:
V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

7. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace vč. příloh

V Olomouci dne 28. 8. 2017

…………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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