MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
VÝZVA č. 3/2017
k podání cenové nabídky na realizaci díla

„ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“
a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Veřejný zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoba:
Kontaktní tel:
Kontaktní e-mail:

Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
00268542
Jan Martinec, starosta města, Ing. Bohumír Nikl, místostarosta města
Luděk Špinar, Zdeněk Pleva, oddělení výstavby města
+420 731 449 549, +420 776 430 012
mesto@zdirec.cz

vyhlašuje výběrové řízení na provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem:
„ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“.
Předmět výběrového řízení:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba šaten s pergolou, přípojek sítí TI a zpevněných ploch u
víceúčelového hřiště v Jižní ulici.
1. Zadávací dokumentace, přílohy ZD:
Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky.
V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je
neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
2. Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zaslána písemně nebo elektronicky a musí
být doručena na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby tak, aby zadavatel nebo kontaktní
osoba byl schopen zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů nebudou zadavatelem ani kontaktní osobou vyřízeny.
Zadavatel nebo kontaktní osoba zašle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou doručeny současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.
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3. Přístup k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci včetně příloh této dokumentace na předmětné výběrové řízení obdrží
uchazeči zdarma na elektronickém nosiči. Dokumentaci v papírové podobě lze uchazečům poskytnout po složení platby 2.500,- Kč vč. DPH.
4. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa stavby je možná po telefonické dohodě se zadavatelem.
5. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba:
- SO 1, Šatny s pergolou
- SO 2, Přípojky sítí TI
- SO Zpevněné plochy
u víceúčelového hřiště v Jižní ulici na pozemku parc.č. 342/1.
Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci,
která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
6. Technické a uživatelské standardy stavby:
Dodavatel musí při realizaci zakázky respektovat platnou legislativu, závazné a platné evropské
a české technické normy, bezpečnostní a ekologické předpisy i uživatelské standardy tak, aby
jim odpovídalo i realizované dílo.
7. Termín a místo plnění veřejné zakázky:
Termín plnění:
červenec 2017 – květen 2018
Místo plnění:
Parcela č.342/1, k.ú. Ždírec n.D., ulice Jižní.
8. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být zpracována v 1 vyhotovení v českém nebo slovenském jazyce na papíru formátu A4.
Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Součástí nabídky bude smlouva o dílo dle přílohy
č.1, podepsaná statutárním zástupcem uchazeče o zakázku.
Nabídka bude odevzdána zadavateli v zalepené obálce a opatřená nápisem
„ZÁZEMÍ MULTUFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“.
Variantní plnění veřejné zakázky se nepřipouští!

9. Prokázání splnění kvalifikace:
1. Kopie oprávnění k podnikání – výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů.
2. Čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách obdobného charakteru a rozsahu v posledních 3 letech před obdržením výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu
čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.
3. Identifikační údaje uchazeče.
4. Čestné prohlášení uchazeče dle přílohy zadávací dokumentace.
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10. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí:

3 000 000,00 Kč bez DPH.

11. Nabídková cena, obsah nabídkové ceny:
1. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky.
2. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
a) položková nabídková cena v členění dle výkazu výměr
b) cena za dílo celkem vč. DPH.
3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
4. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených – záruka bude poskytnuta zhotovitelem v délce
min. 60 měsíců na celý předmět plnění.
5. Návrh harmonogramu stavby.
6. V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr,
případně v ostatních částech projektové nebo zadávací dokumentace, je oprávněn požádat
písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
7.
Návrh smlouvy o dílo, respektující podmínky zadávací dokumentace; uchazeč se ve
smlouvě o dílo zaváže spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona
č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.

12. Platební podmínky, úhrada za dílo:
1. Cena za dílo bude hrazena zadavatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
měsíčně uchazečem dle skutečně provedených činností a na základě zadavatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
2. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 80 % ceny díla. Zbývající část ceny díla
ve výši 20% uhradí zadavatel uchazeči na základě konečného daňového dokladu/faktury do 30
dnů od předání dokončeného díla prosté vad a nedodělků.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven uchazečem do 10 kalendářních dnů po vzájemném
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede zadavatel do 5 pracovních dnů
od jeho předložení uchazečem. Cenu za činnosti, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, není
uchazeč oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu
(faktury) zadavateli.
6. Zadavatel nevyžaduje poskytnutí jistoty.
7. Zadavatel neposkytne zhotoviteli zálohu na dílo.

13. Kritéria pro hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria 100%).
14. Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta končí dne 31. července 2017.
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15. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci. Nabídka bude předložena v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Písemné nabídky do soutěže budou zaslány na adresu zadavatele, nebo doručeny osobně na
podatelnu MěÚ do 19. dubna 2017 do 11:00 hod. V případě doručení nabídky poštou se za
okamžik převzetí zadavatelem považuje převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Obálky s nabídkami budou bezpečně uzavřeny a označeny razítkem soutěžitele, nebo jeho
podpisem a označením ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ.
16. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
a) Dodavatel si zajistí sám a na vlastní náklady vytýčení zemních vedení u jednotlivých
správců sítí a ponese sankce za případné porušení těchto vedení.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů, případně změnit vyhlášené podmínky, zakázku rozdělit po stavebních objektech nebo soutěž zrušit.
c) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.
d) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že se jedná o zakázku malého rozsahu ve
smyslu znění §27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
e) nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,
f) v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s
vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat,
g) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob,
h) dodavatel je dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole,
i) zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby.
========================================================================
Za zadavatele:

Jan Martinec, starosta v.r.

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Smlouva o dílo
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení (základní kvalifikační předpoklady)
Vzor čestného prohlášení (vázanost nabídky, ekonomická způsobilost)
Stavební povolení MŽ/1553/2016-2-182/16/S-P
Projektová dokumentace stavby vypracovaná spol. REAL servis Hlinsko, včetně výkazu
výměr, ve formátu *.xls

Ve Ždírci nad Doubravou 30. března 2017
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