Obec Pěčín, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57, IČ 275 221

V Pěčíně dne 28.dubna 2021
Věc : Oznámení zadavatele –Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel Obec Pěčín, Pěčín č.p. 207, 517 57 ; IČ 00 275 221 tímto oznamuje, že rozhodl o změně
podmínek „Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Pěčín –
oprava místní komunikace číslo parcely 4561v k.ú. Pěčín u RK“. Zadávací řízení je mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb.,
Změna spočívá v novém znění článku 6. výzvy –Požadavky na prokázání splnění kvalifikace,
článku 4. výzvy – Lhůta a místo pro podání nabídek
Změny v článku jsou zvýrazněny červeným textem.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení, které je
uvedeno v příloze č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele.
Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního
rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí
být starší 90 dnů.
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky - Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování.
Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží Osvědčení o autorizaci podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších pro obor „Dopravní stavby“.
Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
a) seznamu alespoň 5 akcí dopravní stavby, provedených za posledních 5 let v rozsahu každé z nich min.
1 800 000,-Kč bez DPH. Seznam bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Seznam bude obsahovat název zadavatele, název zakázky, finanční objem zakázky, doba provedení,
kontaktní osobu zadavatele (telefonický kontakt nebo e-mailová adresa)
b)osvědčení objednatelů (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně).
Uchazeč předloží do nabídky výše uvedené doklady k prokázání splnění profesních a technických
kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči a dále si vyhrazuje právo
prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího
řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
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Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit následující doklady:
- výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace
- splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 79 zákona
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a kvalifikace podle § 77 písm. a) a c) zákona tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Z důvodu výše uvedené změny dochází k posunutí lhůty pro podání nabídek a změně čl. 4 – Lhůta a
místo pro podání nabídek.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Obce Pěčín, Pěčín č.p. 207, 517 57 nebo poštou.
V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. Osobní předání nabídek je možné v sídle zadavatele,
a to na podatelně v úředních hodinách (PO, ST 8.00-11,00 a 12,30- 17.00; ÚT, ČT, 8.00-11.00; PÁ 8.0011.00), v poslední den lhůty pouze do17,00hodin. Zadavatel upozorňuje na problémy s dobou doručování
zásilek prostřednictvím spol. Česká pošta, s.p.
Nabídka musí být doručena zadavateli do 12. května 2021 do 17,00 hodin. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Nabídka uchazeče bude v řádně uzavřené obálce a označené názvem veřejné zakázky: „Pěčín-oprava
místní komunikace č. parc. 4561v k.ú. Pěčín u RK“ – NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“. Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. května 2021 od 17,10 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Pěčín, Pěčín u RK, č.p. 207, 517 57. Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit
uchazeči (1osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po
přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
Informace jsou umístěny na www. stránkách obce Pěčín – www.pecin.cz záložka obecní úřad – veřejné
zakázky.

Digitálně podepsal
Petr
Miroslav Petr Miroslav
Datum: 2021.04.28
11:04:51 +02'00'

Za zadavatele
Miroslav Petr, starosta obce
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