VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato
výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní
veřejné zakázky.

Identifikační údaje
zadavatele:

Město Valašské Meziříčí
sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
DIČ: CZ00304387
zastoupené: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

Odpovědná osoba
zadavatele:

RNDr. David Černoch
571 674 508, cernoch@muvalmez.cz

Kontaktní osoba
zadavatele:
Název veřejné
zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Lhůta pro podání
nabídky:

Ing. Dagmar Hermannová
571 674 503, dagmar.hermannova@muvalmez.cz

Propojovací chodník na ulici Na Vyhlídce, Valašské Meziříčí
Stavební práce
30. 6. 2022 v 10:00 hod.

Způsob podání
nabídky:

V elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Předpokládaná
hodnota:

1 100 000,- Kč bez DPH

Zásady odpovědného
zadávání (§ 6 odst. 4
ZZVZ):

Zadavatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Aspekty sociálně odpovědného a
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou součástí obchodních
podmínek.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku na ul. Na Vyhlídce
podél místní komunikace v úseku od ul. J. K. Tyla po ul. Králova, dle projektové
dokumentace zpracované LZ PROJEKT plus s. r. o., Hranická 271, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu oceněného výkazu výměr.
Při realizaci předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržet podmínky
uvedené v:
- Rozhodnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu – společné
povolení sp. zn. SŘ/129891/2021/Hj, č.j. MěÚVM 121015/2022 ze dne 19. 5.
2022 s nabytím právní moci dne 15. 6. 2022.

Předmět veřejné
zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je, kromě povinností vyplývajících z obchodních
podmínek zadavatele a těch, které jsou součástí výkazu výměr, rovněž:
•zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků
•zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní
propadlé
•vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením
•informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich
vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
•zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace
apod.) včetně všech poplatků
•informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení
stavebních prací
•projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah
provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do
stavebního deníku

•doklad o vytyčení stavby
•dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v
digitální podobě ve formátu PDF
•zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy
– 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci
zakázky
•geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného
břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby,
min. však 6x
•po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků
a staveb třetích osob
•certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
•protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
•doklad o nakládání s odpady

Doba plnění veřejné
zakázky:

Místo plnění veřejné
zakázky:
Údaje o způsobu
hodnocení nabídek:

Požadavky na zpracování
nabídky:

Obchodní a platební
podmínky
Prokázání způsobilosti:

Požadované doklady:

Termín zahájení realizace veřejné zakázky:
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, nedříve však po dokončení
přeložky CETIN (předpoklad srpen 2022)
Termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky:
nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace díla

Ul. Na Vyhlídce, Valašské Meziříčí
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodností se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH.
Účastník je povinen do konce lhůty pro podání nabídek vložit prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nabídkovou cenu v Kč bez DPH a rovněž vložit
formou přílohy vyplněný výkaz výměr/položkový rozpočet.
Pokud účastník do konce lhůty pro podání nabídek celkovou cenu za předmět
plnění neuvede nebo nevloží vyplněný výkaz výměr/položkový rozpočet, může
být vyloučen z výběrového řízení.
Obchodní a platební podmínky, jakož i další práva a povinnosti při provádění
veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy a z obchodních
podmínek města Valašské Meziříčí, které jsou přílohou této výzvy.
Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti předložením:
čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha výzvy),
ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců ke dni
podání nabídky
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci – kopie živnostenského
oprávnění či kopie výpisu ze živnostenského rejstříku obsahující
oprávnění pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování či
obdobné oprávnění umožňující realizaci zakázky.
Doklady prokazující splnění způsobilosti předloží pouze účastník, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, a to do 4 pracovních dnů od
doručení (uveřejnění) Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu.
Doklady prokazující splnění způsobilosti může účastník předložit v prosté kopii.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat následně předložení dokladů v originále
nebo úředně ověřené kopii.
Vybraný dodavatel je povinen do 4 pracovních dnů od uveřejnění Zprávy o
výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, předložit:
a) doklady k prokázání způsobilosti (viz výše)
b) podepsaný návrh smlouvy o dílo a v digitální podobě na email kontaktní
osoby zadavatele
c) podepsané Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
d) vyplněný výkaz výměr v souladu s nabídkovou cenou.

Vysvětlení zadávacích
podmínek:

Další informace o
výběrovém řízení:

Přílohy:

Pokud vybraný dodavatel nepředloží ve stanovené lhůtě některý
z požadovaných dokladů, může být vyloučen a vyzván bude další účastník
v pořadí.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek
může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve
výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději do
uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení informuje zadavatel
všechny účastníky uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje, že výběr dodavatele bude proveden formou
uveřejnění Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na
profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit případné
oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení na profilu zadavatele.
Oznámení a zpráva se považují za doručené všem účastníkům okamžikem
uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného
dodavatele. U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem
nebude uzavřena smlouva.
Obsahuje-li tato výzva nebo její přílohy požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za
příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců od podání nabídky.
1) Položkový rozpočet/výkaz výměr
2) Návrh smlouvy o dílo
3) Obchodní podmínky
4) Poddodavatelské schéma
5) Čestné prohlášení o základní způsobilosti
6) Projektová dokumentace vč. kopie stavebního povolení

Ve Valašském Meziříčí dne 23. 6. 2022

RNDr. David Černoch, v. r.

