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1 Preambule
Vážení,
Zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Lipina (SO-01)“, zadávané
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dále zadávané v souladu
s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Vás tímto vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro účast ve výběrovém řízení.

Za Vaši účast děkujeme.
Povinná publicita:
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2 Identifikační údaje zadavatele
ǀ Tab. č. 1: Informace o zadavateli
Název zadavatele:

Obec Lipina

Adresa / sídlo:

Lipina 81, 785 01 Lipina

IČ:

006 35 278

DIČ:

CZ 006 35 278

Zadavatel se rozhodl, nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením
pověřenou osobou (ALNIO Group s.r.o.). Pověřená osoba bude přijímat veškerou korespondenci na adrese svého
sídla.
ǀ Tab. č. 2: Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Název:

ALNIO Group s.r.o.

Sídlo:

Kounicova 284/39, Brno 602 00, Česká republika

IČ:

29305497

DIČ:

CZ29305497

Veškeré otázky související s tímto výběrovým řízením je nutné směřovat na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob.
ǀ Tab. č. 3: Kontakty pro poskytování informací
Kontaktní osoba:

Bc. Dominika Kubešová
tel.: +420 605 206 643
e-mail: dominika.kubesova@alnio.cz
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3 Základní informace k veřejné zakázce
3.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je rekonstrukce stávající lesní
cesty (úsek SO-01) ve staničení 0,000 – 0,830 km. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně
specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Radka Roubcová v roce 2016, a která je přílohou
zadávací dokumentace.

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1 950 000 Kč bez DPH.

3.3 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Zakázka bude přidělena účastníkovi, který
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

3.4 Informace k poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na vyžádání u osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností v elektronické podobě.

3.5 Jednání s účastníky
Zadavatel nevyužije institutu jednání o nabídkách.

3.6 Varianty nabídek
Zadavatel neumožňuje varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci.
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4 Lhůty
4.1 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí předložit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to jest do 20. 6. 2017 do 10:00 hodin (v tuto dobu musí být nabídka nejpozději fyzicky doručena na místo pro
podání nabídek).

Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně) na adresu osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností, tj.:
ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39,
602 00 Brno, Česká republika
Pro doručení doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena označením dodavatele
a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V K.Ú. LIPINA (SO-01)“
Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Nabídky doručené jinými způsoby než jsou výše uvedeny, nebudou považovány za řádně doručené a zadavatel je
oprávněn takové nabídky z účasti ve výběrovém řízení vyloučit.
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že nabídka bude doručena ve více než jednom obalu (např. balík či druhá obálka), je povinností
dodavatele řádně označit vždy také vnější obal, ve kterém je nabídka doručována. Při nesplnění této povinnosti se
dodavatel vystavuje riziku, že nabídka nebude v čas rozpoznána a zařazena do výběrového řízení.

4.2 Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů.
Zadávací lhůtu stanovil zadavatel zejména s ohledem na druh výběrového řízení a předmět veřejné zakázky.
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4.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění
pPředpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: do 14 dnů od písemného pokynu
zadavatele. Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa realizace zhotoviteli, které
bude stvrzeno protokolem.
Dokončení díla dle výkazu výměr a projektové dokumentace, vyklizení a následné předání této části díla bez
vad a nedodělků zadavateli bude provedeno do 8 měsíců od protokolárního předání a převzetí místa
realizace (staveniště).

Místo plnění
Místo plnění je umístěno v k. ú. Lipina u Šternberka s parcelními čísly 291/2, 1123/1, 291/3, 1123/7, 1121/2,
1121/8, 1121/7, 1231/1, 1231/2, 1342/1, 1231/3.

4.4 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena ve dvou (2) vyhotoveních: 1 x v originále a 1 x v kopii
v písemné formě, v českém jazyce (doporučení zadavatele). Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy
nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí splňovat následující podmínky:
musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat označení dodavatele, včetně obchodní firmy, právní formy, sídla, IČ, DIČ, telefonní a
e-mailové spojení, statutární orgán dodavatele,
musí obsahovat zpracování cenové nabídky,
musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
musí obsahovat ostatní dokumenty požadované zadávací dokumentací a ostatní informace tvořící
nabídku.
Doporučené řazení dokumentů, výčet požadovaných dokumentů a další požadavky na nabídku jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci níže.

4.5 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena v souladu s krycím listem nabídky (Příloha č. 1) v požadovaném členění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací a pro
stanovené termíny plnění.
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu, tj. cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky
v členění: cena celkem bez DPH, DPH % celkem, cena včetně DPH.
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listě nabídky a bude zadavatelem považována
za cenu nejvýše přípustnou, kterou již nelze dále navyšovat. Změna nabídkové ceny je přípustná pouze v případě
změny zákonné sazby DPH.
Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková
cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro
realizaci zakázky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr
obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr bude součástí nabídky. Účastník je povinen v nabídce
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předložit výkaz výměr (v listinné i elektronické podobě) v té podobě, v jaké tvoří přílohu této zadávací
dokumentace. V případě, že účastník výkaz výměr změní (tj. například přidá či odstraní některé položky), bude
zadavatelem vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. V případě rozporu mezi listinnou podobou výkazu výměr
a elektronickou verzí platí výkaz výměr v listinné podobě.
Zadavatel stanovuje maximální finanční limity pro ocenění jednotlivých položek ve výkazu výměr. Za tyto limity
jsou považovány ceny ekvivalentních položek uvedených v katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s., aktuálních
ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž celý výkaz výměr musí být oceněn dle tohoto katalogu.
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5 Poskytování dodatečných informací
Dotaz na zadávací dokumentaci je účastník povinen doručit pověřené osobě zadavatele (ALNIO Group s.r.o.)
v písemné podobě nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.
Podal-li účastník žádost o dodatečné informace, zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti účastníka.
Pro podání dotazů o dodatečné informace zadavatel stanovil výhradně písemnou formu (zadavatel tedy nebude
brát v úvahu dotazy podané jiným způsobem – např. telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

Bc. Dominika
Kubešová

Digitálně podepsal Bc. Dominika
Kubešová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-29305497,
o=ALNIO Group s.r.o. [IČ 29305497],
ou=5, cn=Bc. Dominika Kubešová,
sn=Kubešová, givenName=Dominika,
serialNumber=P525822
Datum: 2017.06.09 09:44:29 +02'00'

Bc. Dominika Kubešová
manažerka veřejných zakázek
ALNIO Group s.r.o.
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
sídlo: Kounicova 284/39, 602 00 Brno
mobil: +420 605 206 643
e-mail: dominika.kubesova@alnio.cz
web: www.dotacnisluzby.cz
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