Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Obnova Víceúčelového hřiště – Městys Zdislavice
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce.
Zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„ZVZ“), se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota
zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu; zadavatel však bude dodržovat zásady uvedené v § 6
ZVZ.
Zadavatel vyzývá oslovené a další dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky
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1. Zadavatel
Název:
Oprávněný zástupce
zadavatele:
Právní forma:
IČ/DIČ:
Sídlo:
Webový portál:
Profil zadavatele:

Městys Zdislavice
Bc. Pavel Bouček, starosta
územní samosprávný celek
00233072/CZ00233072
Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice
Číslo datové schránky zadavatele: 43jatuw
http://www.zdislavice.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233072

Kontaktní osoba zadavatele:

Antonín Žák
Tel. +420 731 482 496
E-mail: zdislavice@zdislavice.cz

2. Předmět plnění
2.1
Projekt „Obnovujeme hřiště ve Zdislavicích“
Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na stavební práce související s realizací projektu
„Obnovujeme hřiště ve Zdislavicích“.

2.2

Specifikace předmětu plnění zakázky

2.2.1

Hlavním cílem projektu je obnova a zatraktivnění venkovního sportoviště v centru městyse Zdislavice. Na
místě (k.ú. Zdislavice u Vlašimi, p. č. 35) tak vznikne moderní víceúčelové hřiště s umělými povrchy.
Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v těchto stavebních pracích: výměna hracích povrchů, uspořádání
hracích ploch, zhotovení záchytného oplocení, obnova plotu, úpravy terénu sportovního hřiště; a dodání
vybavení, které umožní provozuschopnost areálu, na určeném místě v městysi Zdislavice dle přiloženého
výkazu výměr a dokumentace pro provádění stavby.
Hrací plochy sportoviště budou obsahovat: víceúčelové hřiště 36 x 18 m (nohejbal, tenis, volejbal),
badmintonové hřiště 16 x 8 m (badminton, malá kopaná) a rozběžiště s doskočištěm 3 x 5 m (skok daleký).
Pro obě hřiště je navržen sportovní povrch s umělou trávou výšky 15 mm ve dvou barvách s křemičitým
vsypem. Rozběžiště pro skok daleký bude šířky 1,5 m s povrchem umělá tráva tl. 15 mm s křemičitým
vsypem. Doskočiště bude tvořeno křemičitým pískem v tloušťce minimálně 400 mm s pryžovými obrubníky.
Hrací plocha obou hřišť a rozběžiště bude uzavřena betonovým obrubníkem. Hřiště budou odvodněna
systémem liniových drenáží svedených do vsakovací jímky. Podloží pod sportovním povrchem bude tvořeno
propustnými vrstvami drceného kameniva.
Stávající oplocení směrem k poli a dřevěné oplocení k sousední parcele bude odstraněno a poté bude
vybudováno nové (oplocení k poli: délka 25 m, výška 5 m s podezdívkou z betonových tvárnic ztraceného
bednění a s dvoukřídlým vjezdem; oplocení k sousední parcele: délka 56 m, výška 4 m od úrovně hřiště).
Projekt zahrnuje také zhotovení záchytného oplocení mezi víceúčelovým a badmintonovým hřištěm délky 36
m výšky 5 m s jednokřídlou brankou. Oplocení bude tvořit PP síť s ocelovými pozinkovanými sloupky.
Oplocení ze strojového pletiva bude zachováno. V areálu bude také na menších volných plochách (celkem
140 m2) vyset trávník.
Na obě hřiště bude dodáno toto vybavení: 1 x sada sloupků pro tenis, 1 x sada sloupků pro volejbal, 1 ks síť
tenisová zdvojená + příslušenství, 1 ks síť na volejbal + příslušenství, 1 x mobilní badmintonový set. Vybavení
bude odpovídat rozměrům daných prvků hřiště a bude nainstalováno či variantně prozkoušeno.
Podrobná specifikace prací je uvedena ve výkazu výměr, resp. slepém rozpočtu. Zakázka bude dodavatelem
zabezpečena v celém rozsahu.
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2.2.2

Uchazeč je povinen zkontrolovat předložený výkaz výměr, zda je v souladu s předloženým návrhem úprav.
Zjistí-li uchazeč jakékoliv nesrovnalosti či vady ve výkazu výměr, je povinen tyto začít řešit se zadavatelem
v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejdéle do konce lhůty pro dodatečné dotazy. Za nesrovnalosti zjištěné
po této lhůtě, které mohl uchazeč zjistit pečlivou kontrolou a srovnáním dokumentace pro provádění stavby
s výkazem výměr a řešit je ve stanovené lhůtě, nese plnou odpovědnost uchazeč. Zadavatel nebude přihlížet
námitkám vzneseným po stanovené lhůtě, resp. v průběhu plnění a zjištěné nedostatky nebudou zakládat
dodavateli právo na případné vícepráce.

2.2.3

Prohlášení zadavatele:
Zadavatel prohlašuje, že pokud výkaz výměr obsahuje konkrétní názvy a označení materiálů či výrobků,
nebude uchazeč brát tyto údaje na zřetel a v nabídce je oprávněn nabídnout jím kvalitativně a technicky
obdobné řešení

3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí
4

1 189 910,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1

Předpokládaná doba plnění

4.1.1
Předpokládaný podpis smlouvy
květen 2013
Předpokládaný termín zahájení plnění

květen 2013

Předpokládaný termín ukončení doby plnění

nejpozději do 1.8.2013

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení realizace
zakázky květen 2013, je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu.
4.1.2

Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy
na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech a musí zahrnovat minimálně následující
uzlové body:

- zahájení stavby - 5/2013
- zahájení prací
- zprovoznění
- dokončení
- předání stavby – nejpozději 1. 8. 2013
4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sportovní areál na katastrální území Zdislavice u Vlašimi (792578), p.č. 35.
Místem k jednání mezi zadavatelem a dodavatelem je stanoven Úřad městyse Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64
Zdislavice
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5

Kvalifikace dodavatelů

5.1

Požadovaná kvalifikace uchazeče

5.1.1. Uchazeč je povinen k poslednímu dni stanovenému pro podání nabídky splňovat následující kvalifikaci:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 5. 2.
této zadávací dokumentace,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 5. 3.
této zadávací dokumentace,
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz. příloha
č. 1),
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 5. 4.
této zadávací dokumentace.
5.1.2
Uchazeči v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 62, odst. 3 ZVZ ve své nabídce
prokážou splnění všech dále uvedených kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož
obsahu je zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. V takovém
případě bude vybraný dodavatel, vyzvaný zadavatelem k podpisu Smlouvy, povinen dále uvedené
požadované doklady - v originále nebo ověřené kopii platné k poslednímu dni stanovenému pro podávání
nabídek - předložit zadavateli ke kontrole před podpisem Smlouvy.
5.1.3. Platnost dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů s výjimkou dokladů, u kterých by tato
možnost byla výslovně povolena.
5.1.4. V případě, že uchazeč/subdodavatel uchazeče prokazuje kvalifikaci předložením „čestného prohlášení“, musí
být tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
5.1.5. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
podepsaná zmocnitelem s úředně ověřeným podpisem, se dnem ověření podpisu k datu ne staršímu více než
90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k předkládání nabídek. V nabídce postačuje předložit
prostou kopii tohoto dokumentu.
5.2

Základní kvalifikační předpoklady

5.2.1. Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v § 53, odst.
1, písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.
5.2.2. Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v odst. 5.2.1.
předložením čestného prohlášení. Uchazeč může předložit vlastní čestné prohlášení nebo použít vzorové
uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace k doložení splnění požadavků uvedených pod písm. a) až
k).
5.3

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
I/ Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
II/ Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Zadavatel upozorňuje, že kopie
Živnostenského listu není dostatečně průkazný doklad a žádá o doložení aktuálního Výpisu z živnostenského
rejstříku,
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5.4

Technické kvalifikační předpoklady

5.4.1 K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a), b) a c) ZVZ požaduje
zadavatel předložit tyto doklady:
I/ Seznam alespoň 3 (tří) nejvýznamnějších stavebních zakázek obdobného charakteru jako je předmětná veřejná
zakázka (pozemní stavby) v minimální výši 550 000,- Kč bez DPH za zakázku, dokončených za posledních 5 let,
přičemž alespoň 1 zakázka bude zahrnovat výstavbu, novostavbu či rekonstrukci hřiště, sportovních center, areálů
apod. v minimální výši 550 000,- Kč bez DPH za zakázku dokončenou za posledních 5 let.
Seznam nejvýznamnějších stavebních prací ve formě čestného prohlášení bude minimálně obsahovat:
a) Název objednatele a kontakt na tohoto objednatele
b) Název stavby, kde byla zakázka realizována
c) Celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč)
d) Doba a místo provádění stavebních prací
II/ Uchazeč tento kvalifikační předpoklad doloží alespoň 3 (třemi) osvědčeními vyhotovenými od objednatelů pro
zakázku obdobného charakteru jako je předmětná veřejná zakázka (pozemní stavby) v minimální výši 550 000,- Kč
bez DPH za zakázku, dokončených za posledních 5 let, přičemž alespoň 1 zakázka bude zahrnovat výstavbu,
novostavbu či rekonstrukci hřiště, sportovních center, areálů apod. v minimální výši 550 000,- Kč bez DPH za
zakázku dokončenou za posledních 5 let.
Osvědčení musí být podepsané objednatelem s uvedením následujících údajů:
a) Název objednatele a kontakt na tohoto objednatele
b) Název stavby, kde byla zakázka realizována
c) Celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč)
d) Doba a místo provádění stavebních prací
e) Údaj, že byly prováděny tyto stavební práce řádně a odborně
Pokud uchazeč nemůže od objednatele osvědčení získat, doloží splnění zakázky smlouvou a dokladem o splnění
podle smlouvy.
III/ Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli

IV/ Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací
5.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika
dodavatelů
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu
s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle
ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.
5.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
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5.7

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu
certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů

a) Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.
b) Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.
c) Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
5.8
5.8.1

5.8.2
5.8.3

6.

Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech ve lhůtě pro podání nabídky, tzn. do
22.4.2013, tzn. skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona o
veřejných zakázkách.
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být
předloženy v úředním překladu do českého jazyka.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci,
je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních
dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu,
nedohodne-li se se zadavatelem na jiném termínu.
Obchodní a platební podmínky

6.1 Obchodní podmínky:
Pozn. V této zadávací dokumentaci se rozumí: „Zhotovitel“ = uchazeč, dodavatel; „Objednatel“ = zadavatel
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele místo plnění, a to protokolárně a
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do pěti pracovních dnů po převzetí místa plnění od
Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění díla).
Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě nejpozději do 1.8.2013, tj. do uvedeného termínu Zhotovitel
řádně ukončí dílo, vyklidí a uvede místa plnění do náležitého stavu, protokolárně předá předmět díla
Objednateli.

6.1.4

O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními
stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a
nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla, případně s vadami a nedodělky a způsobem a termínem
jejich odstranění.

6.1.5

Nepodmíněná záruční doba na stavební dílo je sjednána na dobu 60 měsíců a na sportovní vybavení na dobu
24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na
vady, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel.

6.1.6

Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění bude Zhotovitel plnit prostřednictvím
subdodavatelů. Zhotovitel uvedl ke dni podpisu Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně
uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí
osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.

6.1.7

Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla, případně do odstranění vad
a nedodělků, pracovní deník, který musí být přístupný kdykoliv v průběhu práce na pracovišti. Po dokončení
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6.1.8

díla předá Zhotovitel pracovní deník Objednateli. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy
ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané
místo plnění. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.

6.1.9

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověrce prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Výzva bude učiněna v pracovním deníku čtyři dny předem. V případě, že Zhotovitel tuto
povinnost nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím
spojené. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se Objednatel seznámí s aktuálním stavem pracovního
deníku v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.
6.1.10 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění služby a potřebných činností z viny na straně
Zhotovitele třetím, na provádění díla nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.
6.1.11 Zhotovitel je povinen k datu účinnosti Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost
Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy s tím, že limit pojistného
plnění nesmí být nižší než 900 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace
předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
6.2 Platební podmínky:
Pozn. V této zadávací dokumentaci se rozumí: „Zhotovitel“ = uchazeč, dodavatel; „Objednatel“ = zadavatel
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.2.7

6.2.8

Objednatel neposkytuje zálohy.
Platba proběhne výhradně v českých korunách.
Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedených a Objednatelem převzatých
dílčích plnění a Objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění.
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění, jestliže Zhotovitel neplní
kterýkoliv stanovený termín (lhůtu) nebo je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění
Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
Splatnost faktur se sjednává: na třicet kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené
splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů
(zákonný úrok).
Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn
zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného
či opraveného dokladu.
Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Obnova
Víceúčelového hřiště – Městys Zdislavice“.

6.3 Zapracování obchodních a platebních podmínek do Návrhu smlouvy
Uchazeč je povinen takto stanovené obchodní a platební podmínky v odst. 6.1 a 6.2 zapracovat do návrhu smlouvy,
který bude součástí jeho nabídky.
Uchazeč zároveň doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a
popřípadě další údaje). Nabídka uchazeče musí respektovat tyto obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.
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7

Technické podmínky

7.1

Stanovení technických podmínek
Technické podmínky jsou stanoveny výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby, která je součástí
této zadávací dokumentace jako příloha č. 3.

7.2

Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8

Subdodavatelé

V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je povinen předložit
dále uvedené doklady:
Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům.
Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému
k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele s datem
podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek v rozsahu
specifikovaném v odst. 5.2.1. této zadávací dokumentace.
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, který prokazuje, že subdodavatel splnil
podmínky profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací
po dodavateli.
Uchazeč použije pro doložení účasti subdodavatele na realizaci předmětu plnění vzorový doklad uvedený
v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
9

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

9.1 Nabídková cena za realizaci celého předmětu plnění bude předložena v korunách českých a bude zpracována
dodavatelem v členění na cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu včetně DPH.
9.2 Hodnota veřejné zakázky včetně DPH je stanovena jako nejvyšší přípustná nabídková cena za stanovený rozsah
při zachování požadované kvality předmětu plnění zakázky. Bude-li nabídková cena přesahovat výše uvedenou
hodnotu zakázky včetně DPH, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze
zadávacího řízení.
Nabídková cena bude uvedena v nabídce na krycím listě (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně
doplněna do smlouvy (kterou dodá uchazeč jako přílohu nabídky).
9.3 Součástí technické dokumentace (příloha č. 3 zadávací dokumentace) je výkaz výměr ve formě slepého rozpočtu.
Uchazeč je v rámci své nabídky povinen doplnit rozpočet tak, aby součet částek odpovídal předkládané
nabídkové ceně.
Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula. Doplněný rozpočet bude
součástí nabídky.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré dodávky, činnosti a další potřebné úkony, které jsou nezbytné pro
úplné a bezvadné provádění a splnění díla. Uchazeč je povinen do své kalkulace nabídkové ceny zahrnout i práce
neuvedené v technické dokumentaci, které jsou však pro realizaci bezvadného plnění veřejné zakázky nezbytné
a které má nebo by měl s ohledem na svou profesní odbornost znát a jejich potřebnost předpokládat.
9.4 Závazný termín pro podání cenové nabídky je datum stanovené jako poslední možný den pro podání nabídky.
9.5 Změna výše dohodnuté ceny:
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-

Vybraným dodavatelem stanovená nabídková cena nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit
s výjimkou:
- Ke změně nabídkové ceny v průběhu realizace může dojít výlučně v rozsahu hodnoty „včetně daně z přidané
hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, a to jen pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním
předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu
plnění této veřejné zakázky.
Dále je přípustné, aby došlo ke změně nabídkové ceny, pokud dodavatel prokáže, že určité činnosti nemohl ani při
vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení služby, jakož i celého díla.
V takovém případě bude s vybraným dodavatelem zahájeno jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona o
veřejných zakázkách. K jednání budou použity jednotkové ceny uvedené v doplněném výkazu výměr předloženém
v rámci vítězné nabídky na předmět plnění této zakázky.
10 Pokyny pro zpracování a členění nabídky
10.1 V předložené nabídce uchazeč povinně předloží doklady uvedené dále v odstavcích 10.1.1. až 10.1.6., a to
v tomto zpracování a pořadí:
10.1.1 Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícími kritérii - celkovou nabídkovou
cenou, prohlášením o pravosti uvedených údajů, ekonomické a finanční schopnosti realizace zakázky, datem,
jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č.
1 této zadávací dokumentace.
10.1.2 Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace podle článku 5 této zadávací dokumentace včetně všech
požadovaných příloh.
10.1.3 V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti
může uchazeč splnit předložením správně doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace)
10.1.4 Doložení výpočtu nabídkové ceny položkovým rozpočtem (slepý rozpočet je součástí technické dokumentace
této veřejné zakázky). Při vyplňování položkového rozpočtu je nutné respektovat požadavky zadavatele
specifikované v odst. 2.2 této zadávací dokumentace.
10.1.5 Harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu Harmonogram realizace bude zpracován
v souladu s technickou dokumentací (viz příloha č. 3) a podle odst. 4.1.2 této zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě realizace předmětu
plnění budou závazné, a z tohoto důvodu budou také součástí smlouvy formou přílohy (jako součást přílohy
obsahující nabídku vybraného dodavatele).
10.1.6 Návrh smlouvy sestavený dle odst. 6 této zadávací dokumentace a originálně podepsaný:
- v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti, případně jinou fyzickou osobou
oprávněnou jednat jménem právnické osoby,
- v případě podnikající fyzické osoby podnikatelem, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za podnikatele.
10.2 V případě účasti subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen předložit doklady
specifikované v čl. 8 této zadávací dokumentace podle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.
10.3 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude
zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
10.4 Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný
jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí
subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být
důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
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11 Jistina
Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistiny.
12 Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění
12.1 Dodatečné informace
12.1.1 Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace
musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ, tedy nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Kontaktní osoba zadavatele:
Antonín Žák, místostarosta,
Městys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice,
Tel. +420 731 482 496, E-mail: zdislavice@zdislavice.cz
Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
12.1.2 Poučení o dodatečných informacích
Uchazeči se mohou obracet na kontaktní osobu zadavatele této veřejné zakázky písemně s žádostmi o dodatečné
informace vztahujícími se k této veřejné zakázce nejpozději do 15.4.2013. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v
písemné formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl
dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet
dnem doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (email) nebo osobním předáním.
12.2 Prohlídka místa plnění
V souladu s ustanovení § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny
dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 17.4.2013 od 10:00 do
12:00 hod., se srazem účastníků před vchodem do budovy Úřadu městyse Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64
Zdislavice. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele.
Zadavatel žádá každého dodavatele, který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci prohlídkového dne, aby se
telefonicky registroval na prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do 16.4.2013 do 14:00 hod. na telefonu
kontaktní osoby zadavatele, pana Antonína Žáka, tel: +420 731 482 496. V opačném případě bude prohlídkový den
zrušen.
13 Způsob, termín a místo předložení nabídky, otevírání obálek
13.1 Způsob, termín a místo předložení nabídky
13.1.1 Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení v písemné podobě, v českém jazyce, finanční údaje
musí být uvedeny v korunách českých, ve dvou písemných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení bude
obsahovat originální výtisky požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude provedeno jako přesná a
doslovná prostá kopie provedení originálního. Všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou
očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů smlouvy, budou
svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.
13.1.2 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
13.1.3 Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení – Obnova
Víceúčelového hřiště – Městys Zdislavice – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u
právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby
název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.
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13.1.4 Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné
manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy
oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).
13.1.5 Nabídka bude na krycím listu výtisku označeného „ORIGINÁL“, podepsána originálně osobou oprávněnou
jednat jménem/za uchazeče.
13.1.6 Nabídky musí být doručeny nejpozději do 22.4.2013 do 10:00 hod. jedním z následujících způsobů:
1. Doporučeně s dodejkou, v označených uzavřených obálkách na adresu:
Městys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice;
uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu
doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;
2. osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla na adrese Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice, a to
v úředních hodinách podatelny (pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 a středa 8:00 – 11:00, 12:00 –
17:00), nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek;
13.1.7 Na nabídky doručené po termínu pro podání nabídek nebude brán zřetel, nebudou kontrolovány a
hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně
zadavatelem informován.
13.2

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.4.2013 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele Zdislavice 6, 257
64 Zdislavice, budova úřadu městyse. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a kteří prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče,
zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii
s datem podpisu zmocnitele ne starším 90 kalendářních dnů). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast
uchazečů v počtu jedna osoba za každého uchazeče. Sraz uchazečů je dne 22.4.2013 v 9:55 hodin před budovou
úřadu městyse.
14 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. dobu platnosti podaných nabídek a této zadávací dokumentace, na 90
kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni, který byl stanoven jako poslední pro podání
nabídek a končí 90. den od tohoto dne, nebo v den, kdy zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.
15 Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Předložené nabídkové ceny budou srovnány podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší. Za nejvhodnější nabídku bude
považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této zadávací dokumentaci, bude
splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu. Dále bude stanoveno podle
stejného klíče druhé a třetí místo. K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se
umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu
smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze
zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných
zakázkách zruší.
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16 Poskytování zadávací dokumentace
16.1

Přístup k výzvě a zadávací dokumentaci
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna
a volně dostupná na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233072 a na
www.zdislavice.cz.

16.2

Použití profilu zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 81, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách možnost uveřejnit oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele na svém profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje v souladu s § 76, odst. 6 zákona o veřejných zakázkách možnost rozhodnutí o
vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí
o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

17 Doplňující informace
17.1 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných
informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49, odst. 2 zákona o veřejných
zakázkách zveřejněním na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233072.
17.2 Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na
případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu
„podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny, které by mohly ovlivnit průběh
zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou zakázku.
17.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona o veřejných zakázkách.
17.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.
17.5 Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
17.6 Po předložení nabídky ji uchazeč může nahradit pouze kompletní nabídkou novou, která bude obsahovat
všechny požadované náležitosti, a to nejpozději do 22.4.2013 do 10:00 hodin.
17.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
17.8 S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné lhůtě na
zadavatele.
17.9 Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu
veřejné zakázky po celou její realizace, a to i opakovaně.
18 Přílohy k Zadávací dokumentaci

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Krycí list
Čestné prohlášení uchazeče ke splnění základních kvalifikačních požadavků
Technická dokumentace veřejné zakázky
Prokázaní subdodavatele

Ve Zdislavicích, dne 29. 3. 2013

za zadavatele:
-----------------------------------------Bc. Pavel Bouček, starosta
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