č.j: 411/72.5/2017

Výzva k podání nabídky více zájemcům
Název zakázky:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení“
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
zákon) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávaná mimo režim zákona,
ustanovení zákona se užijí v přiměřeném rozsahu.
Zadavatel Obec Smilovice si Vás dovoluje vyzvat, dle vnitřních předpisů obce, k podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIĆ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Obec Smilovice
Smilovice 13, 739 55
00576905
není plátcem DPH
Bc. Miroslav Nogol, starosta
Bc. Miroslav Nogol
ou-smilovice@smilovice.cz
558 694 522

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Zadavatel této výzvy s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení “, požaduje provést rekonstrukci části
veřejného osvětlení v obci Smilovice.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Rekonstrukce a optimalizace stávajícího veřejného osvětlení (dále jen VO) v centrální části obce kolem místních
komunikací a části silnice III/4764 - výměna svítidel, kabeláže a stožáru, včetně obnovy rozvodné skříně dle
jednotlivých okruhů. Součástí zakázky je demontáž a likvidace stávajících výbojkových svítidel, dodávka

a montáž nových LED svítidel (výměna 47 ks stávajících výložníků za nové a doplnění 54 ks svítidel na
stávající stožáry).
Součástí výzvy je zadávací dokumentace, která je poskytována elektronicky bez omezení na základě zaslané
žádosti na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz, tato žádost musí být označena v „předmětu zprávy“ názvem
zakázky tj. „Rekonstrukce veřejného osvětlení, na jinak označené zprávy nebude brán zřetel.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Hodnota veřejné zakázky je: 1 800 000,- Kč bez DPH.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu na zakázku dle přílohy č.1, krycího listu s uvedením údajů včetně
VÝKAZU VÝMĚR.
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Nabídka bude dále obsahovat údaje o uchazeči:
 obchodní jméno uchazeče, právní forma (a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.)
 statutární zástupce
 sídlo uchazeče
 číslo telefonu, e-mail
 jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci veřejné zakázky
 bankovní spojení a číslo účtu
 údaje a podklady požadované ve výzvě
 kopie dokladů požadovaných ve výzvě
 nabídkové ceny v členění uvedeném ve výzvě
 doba plnění
 požadovaná záruka min. 10 let
 seznam realizovaných dodávek obdobného charakteru za poslední 3 roky
 řádně vyplněný a podepsaný návrh smlouvy se všemi náležitostmi a údaji, který nelze ze strany uchazeče
měnit
 jestliže dodavatel považuje některé jím poskytované informace za obchodní tajemství, musí to ve své
nabídce vysloveně uvést.
Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že dodavatel je
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. do 30.9.2017. Nabídka bude zpracována
v českém jazyce v písemné formě, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude odevzdána
pouze v listinné podobě a na datovém nosiči CD-ROM (je nutné označeni nosiče: název firmy a zakázky).
Veškeré části nabídky by měly být spojeny a po spojení tvořit jeden celek. Nabídka uchazeče se podává
v uzavřené obálce a označené názvem zakázky dle této výzvy a textem „NEOTEVÍRAT“.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Uchazeč je povinen zakázku zrealizovat nejpozději do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Místem plnění je územní obce Smilovice, k.ú. Smilovice u Třince.

7. Místo, způsob a doba pro podání nabídek
Lhůta začíná běžet po dnu obdržení a zveřejnění výzvy a končí dne 25.7.2017 v 8 : 00 hod. Nabídky lze doručit
buď osobně, nebo poštou na adresu:
Obec Smilovice
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
Obálky s nabídkami budou otevřeny bezprostředně po skončení lhůty k podávání nabídek v místě podávání
nabídek.

8. Kvalifikační předpoklady
a)
Základní způsobilost
Uchazeč musí být způsobilý dle předpokladů stanovených v ust. § 74 zákona. Základní kvalifikační předpoklady
se prokazují předložením kopií dokladů dle ust. § 75 odst. 1 zákona, příp. předložením podepsaného čestného
prohlášení o základní způsobilosti, které je přílohou č. 2.
b)

Profesní způsobilost
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Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 77 zákona se prokazují předložením kopií výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, příp. předložením podepsaného čestného prohlášení o profesní
způsobilosti, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje možnost si v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o základní a profesní způsobilosti. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva
(vítězný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících tyto způsobilosti.
Dodavatel může při prokazování splnění způsobilosti předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 228 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání způsobilosti, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání
základní a profesní způsobilosti dle § 74 a § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesní způsobilosti pro
plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

9. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží seznam min. 3 zakázek na dodávku obdobného charakteru a finančního plnění min. 500 000,Kč bez DPH, které realizoval za posledních 3 roky s uvedením předmětu, výše zakázky v Kč bez DPH, roku, názvu
zakázky, uvedením odběratelské firmy.

10. Hodnocení nabídek
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
1. celková nabídková cena bez DPH – váha 100 %.
Pro hodnocení nabídek bude použito stanovení pořadí dle hodnoty nabídek, kde má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která se umístila na prvním místě, přičemž hodnocena bude
cena bez DPH.

11. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky.
Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení výzvy na základě písemné žádosti, kterou doručí na adresu ousmilovice@smilovice.cz nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li

dodavatel žádost o dodatečné informace, zveřejní zadavatel dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele.
Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na
změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné
uchazečem v nabídce.

Stránka 3 z 4

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy
zrušit.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě
a upřesnit její konečné znění.
Nabídky musí být doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení
nabídek.
Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si obec vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do
hodnocení nabídek.
Nabídky ani jejich části se dodavatelům nevrací.
O výběru nejvhodnějšího návrhu rozhodne komise určená starostou obce.
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky neuskuteční.
Zadavatel zveřejní dodatečné informace, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo vyloučení účastníka,
případně i další dokumenty na PROFILU ZADAVATELE, https://smilovice.profilzadavatele.cz/.

Ve Smilovicích dne 14.7.2017

Bc. Miroslav Nogol v.r.
starosta obce

„otisk razítka“

Přílohy:
1 - krycí list
2 - čestné prohlášení

36 /2017
Vyvěšeno dne: 14.7.2017
Sňato dne:
Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na e-desce

„ otisk úředního razítka“

Zodpovědná osoba: Ing. Renáta Lasotová
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