MĚSTO CHEB

*MUCHX01D8LMH*

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHEB

Dotčení dodavatelé

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE / LINKA

V CHEBU DNE

MUCH 48862/2020

Ing. Jiří Kurucz/172

15.06.2020

Výzva k podání nabídek
Název zadavatele:

město Cheb

Sídlo zadavatele:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky:

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_690.html

Osoba oprávněná jednat za
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
zadavatele:
Ing. Jiří Kurucz, úředník veřejných zakázek
telefon: 354 440 172
Kontaktní osoby
email: kurucz@cheb.cz
zadavatele z hlediska
administrativního
Mgr. Eva Danihelková, úřednice veřejných zakázek
telefon: 354 440 514
email: danihelkova@cheb.cz
Název veřejné zakázky:

PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště - II. etapa, odstranění stavby

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon“)

V souladu s § 53 odst. 1 zákona Vám tímto zadavatel město Cheb oznamuje, že dne 15.06.2020
zahájil výše uvedené zjednodušené podlimitní řízení zveřejněním této Výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele https://zakazky.cheb.cz/contract_display_691.html.
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě je uveřejněna na profilu zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem odstranění stavby
na pozemcích parcelní číslo st. 2481 a st. 4484 ve vnitrobloku ulic V Zahradách x Kosmonautů x
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Jungmannova x Pastýřská. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v čl. II „Specifikace
díla“ návrhu SOD (příloha č. 3 ZD).
Nabídka v českém jazyce musí být zpracována písemně v elektronické podobě a podána
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL
viz úvod této Výzvy). Nabídky musí být doručeny do 10:00 hod. dne 02.07.2020.
V případě, že účastníci zadávacího řízení předkládají doklady v jiném než českém jazyce, musí být
opatřeny překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků, protože jsou požadovány pouze nabídky
v elektronické podobě.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal v rámci
zadávacího řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci,
bude zadavatelem vyloučen.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v Zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení požaduje prokázání splnění:
a) prokázání základní způsobilosti;
b) prokázání profesní způsobilosti;
c) prokázání technické kvalifikace.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném podlimitním
řízení splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté kopii, všechny požadované
doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením dle § 87 zákona.
Vybraný dodavatel je povinen dle § 122 zákona předložit zadavateli na základě výzvy originály
nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, pokud nebyly již během zadávacího
řízení zadavateli předloženy.
Doklady prokazující základní a profesní způsobilost (dle § 77 odst. 1 zákona) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE DNEM PODÁNÍ
NABÍDKY.
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Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby k prokázání kvalifikace
prohlášení, která tvoří přílohu č. 1 a 2 Zadávací dokumentace.

použili

vzorová čestná

Prokázání základní způsobilosti
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal, že dle § 74 odst. 1 zákona:
b) nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
e) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
f) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
§ 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1. písm.
a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
- příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu
k písmenu a),
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- potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
- potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Prokázání profesní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona prokáže dodavatel předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona;
b) dokladu o oprávnění k podnikání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, kterým je projektová činnost ve výstavbě;
c) dokladu prokazujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - min. 1 osoba
s osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby ve smyslu 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.
Hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení bude provedeno komisí jmenovanou zadavatelem. Pro
zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky tato
dílčí hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %.
2. Lhůta pro předání čistopisu PD (min. 45 a max. 90 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení
hrubopisu PD) – váha 20 %.
Způsob hodnocení kritérií:
1. Nabídková cena v Kč bez DPH
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V rámci tohoto kritéria účastník předloží celkovou cenu za celý předmět plnění. Hodnotí se celková
nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v závazném návrhu SOD. Čím nižší hodnota bude
účastníkem nabídnuta, tím vyšší bude počet získaných bodů. Dodavatel s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH získá v tomto dílčím kritériu nejvyšší počet bodů, tj. 80 bodů.
Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která vznikne dosazením do následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
100 x

x 0,8
hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Výsledná hodnota bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
2. Lhůta pro předání čistopisu PD
V rámci tohoto kritéria účastník uvede lhůtu pro předání čistopisu, a to v rozsahu minimální lhůty
45 kalendářních dnů a maximální lhůty 90 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení hrubopisu
PD, do závazného návrhu SOD. Účastníkem nabídnutá lhůta bude uvedena v jednotkách celých
kalendářních dnů. Čím nižší (kratší) lhůta bude účastníkem nabídnuta, tím vyšší bude počet
získaných bodů. Dodavatel s nejkratší nabídnutou lhůtou získá v tomto dílčím kritériu nejvyšší
počet bodů, tj. 20 bodů.
Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která vznikne dosazením do následujícího vzorce:
nejkratší nabídnutá lhůta v kalendářních dnech
100 x

x 0,2
hodnocená lhůta v kalendářních dnech

Výsledná hodnota bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v rámci každého hodnotícího kritéria. Celkové pořadí
bude stanoveno součtem bodů dosažených v jednotlivých kritériích a jako nejvhodnější bude
vyhodnocena ta nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového počtu bodů. Celkový maximální
počet bodů v rámci všech hodnotících kritérii, které může dodavatel získat, je 100. V případě
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rovnosti bodových hodnot dvou a více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek umístění
v rámci kritéria 1. „Nabídková cena v Kč bez DPH“. V případě opětovné shody bude jako
nejvhodnější vybrána nabídka, která byla podána dříve.
Účastník je povinen vyplnit zadavatelem stanovená hodnotící kritéria do návrhu SOD, která tvoří
přílohu č. 3 ZD.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo provést posouzení
splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele
(účastníka zadávacího řízení, který podal dle hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídku).

S pozdravem
Ing. Jiří Kurucz v. r.
úředník odboru kanceláře starosty
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