VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce“
Zadavatel tímto zadává veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) postupem mimo režim zákona
v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není
postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název:

Město Dobruška

Zastoupeno:

Bc. Petrem Tojnarem, starostou města

Tel:

494 629 644

Email:

posta@mestodobruska.cz

Sídlo:

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti
Název:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Sídlo:

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČ:

275 04 514

Statutární zástupce:

Ing. Lidmila Rutter, prokurista

Kontaktní osoba:

Iveta Nývltová, tel.: 734 439 979, email: iveta.nyvltova@erv.cz

2.

Vymezení zakázky

Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 01.06.2012
Předpokládaná doba realizace: 60 kalendářních dní
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 750 000,- Kč
Místo plnění: k.ú. Dobruška
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související
s těmito stavebními pracemi, spojené s úpravou bývalé zastřešené skládky uhlí pro zřízení komunitní
kompostárny v areálu teplárny v Dobrušce.
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Navrhované stavební úpravy objektu spočívají především v zakrytí šachty, osazení obytné buňky,
vybudování vodovodní přípojky, přípojky NN a zajištění povinné publicity projektu spolufinancovaného
z prostředků Evropských společenství – jedná se o zajištění pamětní desky (rozměry: 300x400 mm,
materiál: plast s úpravou odolnou povětrnostním vlivům) v provedení dle ustanovení Grafického
manuálu publicity OPŽP, který je k dispozici na stránkách www.opzp.cz v sekci Pokyny pro žadatele a
příjemce a obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie
a loga OPŽP, přičemž pro projekt „Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce platí pravidla pro
projekty kde celkový veřejný příspěvek projektu převyšuje 5 mil.Kč, ale nedosahuje 10 mil.Kč. Výše
uvedený manuál je k dispozici na webové adrese:
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/12515/detail/graficky-manual-publicity-pro-opzp/

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace stavby
zpracovaná společností Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. (zodpovědný projektant Tomáš Hrdonka)
s výkazem výměr, a vzor smlouvy o dílo, které budou přílohou a nedílnou součástí zadávací
dokumentace.

Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
-

zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu
.dwg nebo .pdf na DVD-R (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel
objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání), a dále

-

provedení geodetického zaměření vodovodní přípojky a přípojky NN a jeho předání
objednateli v jednom vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním
vyhotovení ve formátu .dwg, popř .dgn.

-

vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí

Výše uvedené položky musí být zahrnuty do celkové ceny stavby.
Zpracované projektové dokumentace musí být zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.,
(stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Při zpracování projektové dokumentace bude dodržena
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří text této výzvy a její přílohy: zadávací projektová dokumentace,
výkaz výměr, vzorové dokumenty pro zpracování nabídky (krycí list nabídky, čestná prohlášení a
seznamy), územní souhlas, souhlas s provedením stavby, a vzor smlouvy o dílo včetně nabídkového
rozpočtu zhotovitele.
Text výzvy včetně všech příloh jsou volně ke stažení na webové adrese:
http://www.mestodobruska.cz/zakazky.php.
Na této adrese budou zároveň zveřejněny případné dodatečné informace.
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4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 4. 2012 do 11:30 hodin místního času.
Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu Dobruška, nám. F. L. Věka 32, Dobruška, a
to každý pracovní den (PO, ST od 8:00 do 17:00 hod a ÚT, ČT od 8:00 do 15:00 a PÁ od 8:00 do
13:30 hod.) či doporučenou poštou na adresu zadavatele:
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
a to tak, aby nabídka byla doručena zadavateli ve výše uvedené lhůtě pro podávání nabídek.
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem otevírány.
5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – m) zákona.

•

splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením
podepsaného čestného prohlášení a podepsaných seznamů za písm. l) a m)

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a) a b) zákona. Dodavatel
předloží:
•
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
•
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění,
Dodavatel prokáže technické kvalifikační předpoklady.
Dodavatel předloží:
•
seznam nejvýznamnějších staveb obdobného charakteru realizovaných dodavatelem
v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Uchazeč
prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 3 staveb
obdobného charakteru (přípojky sítí technické infrastruktury nebo sítě
technické infrastruktury nebo rozvody NN nebo kombinace těchto prací),
každá stavba musí mít investiční náklady minimálně 0,2 mil. Kč bez DPH. Seznam je
dodavatel povinen předložit ve formě podepsaného čestného prohlášení, kde uvede
následující údaje:
• název objednatele
• název projektu (projektové stavby), kde byla služba poskytována
• celkový investiční rozsah stavby (v mil. Kč bez DPH)
• rozsah služeb poskytovaných objednateli.
• dobu poskytnutí služby
• kontaktní osoba objednatele vč. telefonního čísla pro případné ověření
poskytnutých služeb.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. Posledním
dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání nabídek.
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Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady v souladu s § 51 odstavcem 4 zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a kvalifikace podle § 54 písm. a).

6.

Subdodavatelé

Zadavatel požaduje (v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona), aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, dále
předpokládaný objem prací zadaných subdodávkou a aby uvedl jejich seznam. Zároveň uvede
identifikační údaje každého subdodavatele. Nejvyšší přípustný objem subdodávek může dosáhnout
maximálně 30% z objemu stavebních nákladů akce.
Tento seznam nebo čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebude realizovat žádnou část zakázky
prostřednictvím subdodavatele, je nedílnou součástí nabídky.

7.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

8.

Vzor smlouvy – obchodní podmínky, požadavky na zpracování nabídkové ceny

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy ve vzoru smlouvy, který tvoří přílohu
zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (ustanoveních vzoru smlouvy) zadavatel
bezvýhradně trvá.
Uchazeč ve vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny žlutě a označeny
tečkami (…………….). Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí uchazeč měnit. Po doplnění
chybějícího údaje uchazeč zvýrazněné tečky vymaže.
Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu v zadavateli stanoveném řazení (dle SoD), takto:
• Cena celkem bez rezervy a bez DPH
• Cena celkem s rezervou bez DPH
• DPH 20% (z ceny celkem s rezervou)
• Cena celkem s rezervou a s DPH
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný vzor smlouvy uchazeč označí jako návrh smlouvy,
vytiskne a vloží ho podepsaný do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat
ostatním údajům obsaženým v nabídce uchazeče.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou
pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou
pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.
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Nedílnou součástí návrhu smlouvy předloženého uchazečem je nabídkový rozpočet zhotovitele
(oceněný výkaz výměr).
Vítězný uchazeč dále před podpisem smlouvy předloží časový a finanční harmonogram díla, který se
následně stane nedílnou součástí smlouvy.
9.

Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími podmínkami,
a to v požadovaném řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka musí být
předložena v českém jazyce a musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých
dalších dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku.
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky:
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky – vzor přílohou výzvy
Základní kvalifikační předpoklady – vzor čestných prohlášení a seznamů přílohou výzvy
Profesní kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady
Podepsaný návrh smlouvy o dílo (včetně oceněného výkazu výměr) - vzor smlouvy přílohou výzvy
Seznam subdodavatelů, příp. čestné prohlášení, že bude zakázka realizována bez subdodavatelů
Ostatní doklady či informace tvořící nabídku

Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem zakázky a obchodní
firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci
s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje
zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé
sebepoškození v případě neoprávněné manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále
dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby přílohou návrhu smlouvy.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

10.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 4. 2012 v 13:00 hodin v zasedací místnosti č.
301 v 2. NP budovy Městského úřadu Dobruška čp. 643 (přístup pouze z náměstí F. L. Věka budovou
Městského úřadu Dobruška čp. 11 - průchod spojovací chodbou v přízemí).
Otevírání obálek s nabídkami se může z kapacitních důvodů zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče,
který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče, který se chce zúčastnit
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otevírání obálek s nabídkami, je povinen prokázat svou totožnost, předložit oprávnění jednat jménem
či za uchazeče a stvrdit svou účast podpisem na prezenční listině.

11.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví
zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.
Zadávací lhůta činí 90 dnů. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
12.

Další informace

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce.
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací
řízení dle §84 zákona č.137/2006 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez
udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud
bude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR zjištěno pochybení v dosavadním postupu
zadavatele či nebude zadavateli přislíbena dotace.

V Dobrušce, dne 21.3.2011

………………………………………
Bc. Petr Tojnar, starosta města

Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti:

………………………………………
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Iveta Nývltová

Přílohy (volně ke stažení na webové adrese http://www.mestodobruska.cz/zakazky.php):
1. zadávací projektová dokumentace
2. výkaz výměr
3. vzorové dokumenty pro zpracování nabídky: krycí list nabídky, čestná prohlášení a seznamy
4. územní souhlas MUD 2980/2011 OV/AR, souhlas s provedením stavby PDMUD 4475/2012
5. vzor smlouvy o dílo
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