Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na uzavření smlouvy o dílo v souladu s §27 zákona č.134/2016 Sb. na zakázku:

Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - Patch matic - 2021
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016Sb.
I.
Identifikační údaje zadavatele:
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené odborem komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár
nad Sázavou, IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841
Kontaktní osoba zadavatele:
Ve věci předmětu zakázky:
p. Jiří Kasper
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181
e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz
Administrátor VZ:
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
tel.: 566 688 180
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz













II.
Název a popis předmětu zakázky:
Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - Patch matic– 2021: Opravy výtluků a
nerovností na místních komunikacích (MK) tryskovou metodou a strojem PATCH MATIC.
Jedná se zejména o opravy komunikací po zimním období, případně i o další opravy v průběhu
roku 2021 ve městě Žďár nad Sázavou a jeho místních částech: Veselíčko, Radonín,
Mělkovice, Stržanov.
Tato výzva a její přílohy tvoří zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Předpokládaný rozsah prací je dán touto výzvou a návrhem smlouvy/obchodními podmínkami.
Bližší specifikace bude probíhat dle jednotlivých pokynů objednatele. Zakázka může být dle
potřeby provedena ve dvou etapách:
- opravy vad po zimě v jarních měsících s dokončením nejpozději do 31.5.2021
- podzimní opravy před začátkem zimy s dokončením nejpozději do 31.10.2021
Dodavateli budou pro realizaci prací k dispozici prostory vymezené pochůzkou/kami po místě
samém při předání míst pro opravy.
Předpokládaná hodnota zakázky: 600.000 Kč bez DPH. Objednatel může předpokládané
množství prací překročit nebo nevyčerpat, a to na základě rozhodnutí objednatele.
Obchodní podmínky (návrh smlouvy) jsou nedílnou součástí této výzvy a tvoří její přílohu.
Účastník je povinen před zpracováním nabídky řádně prostudovat zadávací dokumentaci a do
své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které z této zadávací dokumentace vyplývají.
Zadavatel požaduje komplexní zajištění celého předmětu veřejné zakázky. Zadavatel
nepřipouští návrh pouze dílčího plnění.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení, umožňuje zadavatel použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
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č. ú. 328751/0100
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e-mail: meu@zdarns.cz
internet: www.zdarns.cz



Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/

III.
Obsah a forma nabídek:
Veřejná zakázka probíhá v prostředí el. nástroje pro veřejné zakázky E-ZAK na profilu
zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/. Vaši cenovou nabídku společně s další požadovanou
dokumentací vkládejte do tohoto systému. Pro účast ve výběrovém řízení je nutná registrace.
K registraci či podání nabídky zadavatel nevyžaduje elektronický podpis.
 Obchodní podmínky – návrh smlouvy tvoří přílohu této výzvy
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou jednat za účastníka
výběrového řízení.
Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracovávání návrhu objednávky měnit či
doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek – podbarvené části.
Podepsané a doplněné Obchodní podmínky vloží účastník výběrového řízení ve formátu .pdf
do příloh své nabídky v systému E-ZAK.
 Nabídková cena, krycí list nabídky:
Účastník je povinen stanovit cenu v Kč bez DPH (neplátce uvede svoji konečnou cenovou
nabídku) za jednu tunu spotřebované směsi (asf. emulze + drťka).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k realizaci předmětu
veřejné zakázky včetně:
a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů, atestů, certifikátů a dalších
dokladů, vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů
b) úplného vyčištění a vyklizení míst oprav
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění –bude
účastníkem doplněna do návrhu smlouvy o dílo a do krycího listu nabídky.
Krycí list nabídky doplněný dle vzoru, který je přílohou této dokumentace musí být podepsán
osobou (osobami) oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení. Doplněný a podepsaný
Krycí list účastník vloží ve formátu .pdf do příloh své nabídky v systému E-ZAK.




Prokázání kvalifikačních předpokladů je požadováno v tomto rozsahu:
o Účastník podáním své nabídky potvrzuje, že vlastní příslušná oprávnění k podnikání
v odpovídajícím rozsahu pro plnění této veřejné zakázky. Vítězný účastník je povinen
doložit
příslušné doklady nejdéle před podpisem smlouvy (např. kopii výpisu
z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu……..).
o Účastník předloží výpis vybraných zakázek pro provedení oprav komunikací
poptávanou metodou za poslední 3 roky s nejméně 2 zakázkami v celkové výši plnění
nad 250 tis. Kč bez DPH
Účastník vloží požadovaný výpis vybraných zakázek ve formátu.pdf do příloh své
nabídky v systému E-ZAK.

IV.
Hodnotící kritéria, podmínky hodnocení:
 Kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost.
Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH (v případě plátce DPH, v případě neplátce DPH konečná nabídková cena) za 1 tunu
směsi. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší cenou včetně DPH.
 Nabídky budou hodnoceny prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.
 Administrace výběrového řízení probíhá v prostředí el. nástroje pro veřejné zakázky E-ZAK na
profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/. Vaši cenovou nabídku společně s požadovanou
dokumentací vkládejte do tohoto systému. Pro účast ve výběrovém řízení je nutná registrace.
Zadavatel nepožaduje pro registraci a podání nabídky stvrzení el. podpisem.
 Ostatní informace k výběrovému řízení naleznete v detailu veřejné zakázky na profilu
zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/. Zde, na hlavní stránce profilu zadavatele, naleznete i
podrobné informace (uživatelskou příručku) o práci s el. systémem E-ZAK a přístup k registraci
do systému.
V.

Ostatní podmínky:
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Lhůta, po kterou jsou účastníci svoji nabídkou vázáni, končí dne 31.03.2021
Vítězný účastník je povinen podepsaný návrh smlouvy v potřebném počtu vyhotovení včetně
příloh zaslat v písemné podobě v originálním provedení v příslušném počtu vyhotovení na
adresu zadavatele, a to nejdéle do 5 pracovních dnů po doručení oznámení o výběru
(prostřednictvím systému E-ZAK).
Účastníci jsou povinni ohlásit zadavateli změny, které nastaly v průběhu výběrového řízení a
které by mohly mít vliv na posouzení, hodnocení a zadání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
o ověřit informace, které účastník zahrnul do své nabídky, a to např. i u objednatelů zakázek
realizovaných účastníkem a v případě, že se účastníkem uvedené informace nepotvrdí,
vyloučit účastníka z výběrového řízení;
o vyžadovat vysvětlení a doplnění nabídky a jednat s účastníky před uzavřením smlouvy o
obchodních podmínkách;
o vyloučit účastníka, který neposkytne potřebnou součinnost z výběrového řízení;
o odmítnout všechny nabídky;
o změnit, případně zrušit toto zadávací řízení
o nevracet podané nabídky;
o neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem;
o nehradit účastníkům žádné náklady, které vynaložili za účast v tomto zadávacím řízení;
o zveřejnit vyloučení účastníka a výběr nejlepší nabídky nebo zrušení výběrového řízení na
profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/.
Pokud zadavatel výše uvedená práva uplatní, nevznikají účastníkům vůči zadavateli jakékoliv
nároky.

VI.
Přílohy:
1. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
2. Krycí list nabídky
Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.12.2020

Ing. Dana Wurzelová, v. r.
vedoucí odboru komunálních služeb
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