„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP+DPS“
Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
V Plzni dne 03.05.2017
Vážení,
v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené veřejné zakázce. Požadavky
zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a údaje související s touto
veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy a její
nedílnou součástí.

I.

Název veřejné zakázky:
„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP+DPS

Limit veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
II.

podlimitní
služby
zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
datová schránka: 6iybfxn
Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

III.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
(dále jen „Výzva“).
Zadávací dokumentace bude v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu
zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen.

IV.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
25.05.2017 2017 v 10:00 hodin.
Podrobné informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na zadání
veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy.

Stránka 1 z 5

„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP+DPS“
Výzva k podání nabídky

V.

Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Nabídka bude podána v listinné podobě a to v počtu 1 originál a 1 kopie. Nabídka musí být v plném
rozsahu zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně
v českém jazyce.
Podrobné požadavky zadavatele na způsob podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na
zadání veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy.

VI.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Kvalifikovaným pro plnění
veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ dodavatel, který prokáže:
a) základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ;
c) technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ.
a) Základní způsobilost:
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ.
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením
dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.:


k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve
vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů;



k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani;



k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ
předložením písemného čestného prohlášení;



k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ
předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;



k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ
předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
a) Profesní způsobilost:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77
ZZVZ. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové
evidence požaduje; a
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj.
doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 projektová činnost ve výstavbě;
 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
b) Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:


seznam významných služeb poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních třech (3) letech
realizoval, tj. řádně dokončil, alespoň tři (3) projekty z oblasti projektů staveb vodního hospodářství
a krajinného inženýrství ve stupni DSP a DPS, z toho alespoň jeden (1) projekt na stavbu
v nákladech projekčních prací minimálně 1 500 000,- Kč bez DPH a alespoň dva (2) projekty na
stavbu v nákladech projekčních prací minimálně 700 000,- Kč bez DPH.
V seznamu významných služeb musí být uvedena:
- identifikace poskytnuté služby,
- identifikace objednatele služby,
- cena služby (její finanční objem) bez DPH,
- popis služby,
- doba realizace poskytnutých služeb (termín zahájení a ukončení poskytování služeb),
- údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému
ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce.
Zadavatel vylučuje aplikaci ustanovení § 79 odst. 4 ZZVZ, tj. požaduje, aby významné služby,
uvedené ve shora specifikovaném seznamu, poskytl dodavatel jako hlavní dodavatel samostatně, tj.
nikoliv společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel.


osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d)
ZZVZ vztahující se k požadovaným službám, a to pro fyzické osoby, které budou služby
poskytovat v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu, která má:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného
zaměření;
- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
Ve své nabídce je dodavatel povinen k prokázání shora uvedeného kritéria technické kvalifikace
předložit čestné prohlášení, ve kterém musí být uvedeno:

Stránka 3 z 5

„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP+DPS“
Výzva k podání nabídky

(i)
(ii)

jméno a příjmení konkrétní osoby splňující předmětné kvalifikační kritérium,
prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby u dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:
 autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
 dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie VŠ diplomu).
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.
Podrobné požadavky na způsob prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a
v ZZVZ.
VII.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle ustanovení § 115 ZZVZ:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících
kritériích:
Kritérium
a) Nabídková cena

Váha
80 %

b) Zkušenosti osob, které se mají přímo
podílet na plnění veřejné zakázky

20 %

ad a) Nabídková cena
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů,
každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci:
výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100
________________________________________
výše hodnocené nabídkové ceny
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,80 (váha hodnotícího kritéria) a následně
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
ad b) Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění
veřejné zakázky, konkrétně délka praxe v oboru projektování pozemních staveb, u osoby, jejímž
prostřednictvím prokazuje dodavatel technickou kvalifikaci dle čl. XII písm. c) zadávací dokumentace,
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Délka relevantní odborné praxe se počítá od
udělení příslušné autorizace v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek.
Do délky relevantní odborné praxe se nezapočítává doba, po kterou byla autorizace pozastavena, ani
doba, po kterou byla osoba ze seznamu autorizovaných osob vyškrtnuta. Pro vyloučení pochybností
se uvádí, že má být zohledněna celková doba relevantní praxe autorizované osoby bez ohledu na
skutečnost, zda byla autorizovaná činnost prováděna pro dodavatele či pro jinou osobu.
Délka relevantní odborné praxe je dobou, po kterou daná osoba vykonává funkci autorizovaného
inženýra nebo autorizovaného technika pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství.
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Ve své nabídce dodavatelé pro účely hodnocení nabídky v rámci tohoto hodnotícího kritéria předloží
osvědčení o požadované autorizaci v příslušném oboru pro osobu, jejímž prostřednictvím prokazuje
dodavatel technickou kvalifikaci dle čl. XIII písm. c) zadávací dokumentace, ve smyslu ustanovení
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Tato osoba bude rovněž uvedena ve smlouvě o dílo jako odpovědná
osoba.
Za každý ukončený rok praxe bude účastníkovi uděleno 5 bodů. Maximální počet bodů, které může
dodavatel v rámci tohoto hodnotícího kritéria získat je 100 bodů.
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,20 (váha hodnotícího kritéria) a následně
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Účastník doplní požadované údaje do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této zadávací
dokumentace.
Celkový počet získaných bodů nabídky:
Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů – bodových hodnot získaných
jednotlivých kritérií hodnocení dle písm. a) a b). Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou komisí seřazeny dle
počtu získaných bodů sestupně za nabídkou s nejvyšším počtem bodů.
Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.
V případě shodného počtu získaných bodů bude jako ekonomicky výhodnější z nabídek se stejným
počtem bodů hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP
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