VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“)

Identifikační údaje zadavatele:
Město Kroměříž
Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351
DIČ: CZ00287351
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
Identifikační údaje pověřené osoby:
KM admin s.r.o.
Sídlo: Bílany 26, 767 01 Kroměříž
Kontaktní adresa: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž
IČO: 05107521
DIČ: CZ05107521
Kontaktní osoby pověřené osoby: Josef Křeháček, Hana Vincencová
Email: zakazky@kmadmin.cz
Veřejná zakázka na stavební práce:
„PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI“
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
1.

PREAMBULE

Tato výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace a je vypracována jako
podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva a povinnosti
dodavatelů i zadavatele v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním
nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
2.

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

Nabídky budou přijímány pomocí certifikovaného elektronického nástroje EZAK
dostupného na: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je v souladu s ustanovením § 96 zákona
uveřejněna na profilu zadavatele (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html)
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nejméně po celou dobu průběhu lhůty pro podání nabídek a je poskytnuta dodavatelům
bezúplatně.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektových dokumentací
zpracovaných společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČO:
03581853.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nových kontejnerových stanovišť, určených na
oddělený sběr odpadů kategorie ostatní odpad obyvatel v lokalitě Kroměříž pro zvýšení
efektivity svozu, estetiky a čistoty sběrného místa.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky
obsahují přílohy zadávací dokumentace.
4.

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba plnění:
Zahájení: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 09/2021)
Ukončení:
 Termín ukončení I. etapy: nejpozději do 31.12.2021
 Termín ukončení II. etapy: nejpozději do 31.10.2022
Zadavatel požaduje realizovat veřejnou zakázku ve dvou etapách rozdělených do dvou let
(2021, 2022).
Etapizace:
I.etapa - rok 2021:
STA 3 - Na Sladovnách
STA 4 - Malý Val
STA 5 – Vejvanovského
ST 17 - 17.listopadu 1
ST 18 - 17.listopadu 2
ST 19 - ČS.Armády 1
ST 20 - ČS.Armády 2

PD 3
PD 11
PD 12
PD 8
PD 8
PD 8
PD 8

II.etapa - rok 2022 :
Zbývající část
ST 2 – 4 Zborovská
ST 5 – ST 13 Spáčilova
ST 14 – 16 U Rejdiště
ST 21 – 24 Francouzská
ST 25 – 28 Rumunská
ST 29 – 30 Nitranská

PD 5
PD 6
PD 7
PD 9
PD 9
PD 9
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Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsáním smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný
termín zahájení plnění veřejné zakázky.
Místo plnění:
Dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Kroměříž (okres Kroměříž, kód
katastrálního území 674834). Vlastníkem dotčených pozemků je Město Kroměříž, Velké
náměstí 115/1, 76701 Kroměříž. Blíže viz PD.
5.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4500000-7 – Stavební práce
44610000-9 - Nádrže, zásobníky, podobné nádoby a tlakové nádoby
6.

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je v elektronické podobě po celou dobu trvání
lhůty pro podání nabídek uveřejněna v plném znění na profilu zadavatele.
7.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Dodavatel ve své nabídce předloží jistotu (v souladu s § 41 zákona) ve výši 300.000 Kč.
Blíže viz zadávací dokumentace.
8.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat, tj. nejpozději do
17. 8. 2021 v 10:00 hod.
Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky dle §
103 odst. 1, písm. c) zákona pomocí elektronického nástroje (EZAK).
9.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá v souladu s ustn. § 109 zákona.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením manipulováno.
Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez účasti účastníků zadávacího řízení.
10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
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Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv
listinné) pomocí elektronického nástroje.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis, musejí být podepsány
účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat za účastníka; v případě podpisu jinou osobou
musí být plná moc předložena v nabídce. Podepsány mohou být buď vlastnoručně a
předloženy do nabídky naskenované ve formátu *.pdf nebo mohou být podepsané
elektronicky.
11. KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
 prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona,
 prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona,
Blíže viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli v zákonných lhůtách vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky.
Zadavatel doporučuje při elektrické komunikaci využít elektronický nástroj.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.
Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
13. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1
zákona.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to
nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše celkové nabídkové ceny v
Kč bez DPH, která bude uvedena ve smlouvě o dílo.

V Kroměříži dne 30.7.2021

Mgr.
Jaroslav
Němec

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav
Němec
Datum: 2021.07.30
09:30:44 +02'00'

……………………………………………..……..
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města
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