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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Datum zahájení zadávacího řízení: 2. 3. 2022
Název veřejné zakázky:
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ZADAVATEL: Město Třeboň
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.mestotrebon.cz/profile_display_2.html.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele, je stanovena zadavatelem na 12 pracovních dnů a končí dne 21. 3. 2022
ve 1430 hodin.
PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele
QCM,
s.r.o.,
tj.
prostřednictvím
profilu
zadavatele
https://zakazky.mestotrebon.cz/profile_display_2.html do 21. 3. 2022 do 1430 hodin.
Pokud nebyla nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží (viz
§ 28 odst. 2 zákona, resp. § 47 odst. 4, písm. b) zákona).
V rámci elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., je nutná registrace
dodavatele do tohoto systému. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným
předstihem před podáním nabídky provedli potřebnou registraci.
Zadavatel současně doporučuje podat nabídku s dostatečným předstihem. Bude-li mít
dodavatel technické potíže s podání nabídky, zadavatel výslovně doporučuje kontaktovat
uživatelskou podporu elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o. na tel. čísle
+420 538 702 719 (v pracovních dnech od 800 do 1700 hodin), nebo na e-mailové adrese:
podpora@ezak.cz.
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
Číslo účtu:
6002240267/0100

Zadavatel současně doporučuje dodavatelům nastudovat si před podáním nabídky
příslušnou uživatelskou příručku pro dodavatele, která je uveřejněna na profilu zadavatele
zde: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html.
UPOZORNĚNÍ:
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud nevloží do elektronického nástroje E-ZAK,
provozovatele QCM, s.r.o., tj. do profilu zadavatele https://zakazky.mestotrebon.cz/profile_display_2.html svou elektronickou nabídku tak, aby byla
zabezpečena proti přečtení jejího obsahu do konce lhůty pro podání nabídek například
tím, že ji vloží do jiné nezabezpečené sekce (např. do žádosti o dodatečnou informaci),
jde takové pochybení dodavatele k jeho tíži a zadavatel na takovou skutečnost nebude
brát zřetel a na takto podanou nabídku se bude pohlížet jako na nepodanou.
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podávat dodavatelé výhradně v elektronické podobě,
nekoná se veřejné otevírání nabídek.
ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK,
provozovatele
QCM,
s.r.o.,
tj.
prostřednictvím
profilu
zadavatele
https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html.
Účastník zadávacího řízení může podat pouze 1 nabídku.
Zadavatel požaduje předložení nabídek pouze v českém jazyce.
Listinnou podobu podání nabídky zadavatel NEUMOŽŇUJE.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
a)
b)
c)

základní způsobilosti (§ 74),
profesní způsobilosti (§ 77) a
technické kvalifikace (§ 79).

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v nabídce v prostých kopiích a může je
nahradit čestným prohlášením podle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci (§ 53 odst. 4 zákona).
- základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb.
- profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice (předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje)
- profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a): oprávnění k podnikání pro „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“
- profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c): osvědčení o autorizaci autorizovaného
technika nebo inženýra v oboru pozemní stavby (příp. osvědčení o registraci v příslušném
oboru v případě osob usazených nebo hostujících)
- technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a):
▫ minimálně 1 stavba poskytnutá za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení,
jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba komunikací nebo zpevněných
ploch s povrchem z asfaltového betonu nebo s dlážděným povrchem v minimální
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hodnotě připadající na rekonstrukci nebo novostavbu komunikací nebo zpevněných
ploch s povrchem z asfaltového betonu nebo s dlážděným povrchem ve výši 500 tis.
Kč bez DPH
▫ minimálně 1 stavba poskytnutá za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení,
jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba dětského hřiště s výstavbou a
montáží herních prvků v minimální hodnotě připadající na rekonstrukci nebo
novostavbu dětského hřiště s výstavbou a montáží herních prvků ve výši 500 tis. Kč
bez DPH.
Výše uvedené referenční zakázky je možné prokázat kumulativně, tj. je možné prokázat
více požadovaných podmínek jednou referencí.
Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám účastník zadávacího řízení doloží osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria je zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel je oprávněn k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební práce, které
poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel
nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit
ekonomickou výhodnost na základě nejnižší ceny bez DPH.
Zadavatel dle podmínek poskytovatele dotace stanovuje maximální, nepřekročitelnou cenu
díla ve výši 19.524.948,00 Kč bez DPH. Nabídky, které překročí tuto maximální,
nepřekročitelnou cenu, budou zadavatelem, případně jím jmenovanou hodnotící komisí
v rámci posouzení a hodnocení nabídek vyřazeny.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
DALŠÍ ÚDAJE
Zadavatel uveřejní oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o
výběru dodavatele v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na
profilu zadavatele dne 2. 3. 2022.
V Českých Budějovicích 2. 3. 2022
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