Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
CPV 45000000-7
CPV 45112320-4
„Hlinsko – stavební úpravy Skládky Srní“

Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení,
které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel je však podle § 18 odst. 5 zákona povinen
dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

V Hlinsku dne 30. 1. 2014
Petr Stejskal
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1. Informace o zadavateli
1.1. Údaje o zadavateli
zadavatel ve smyslu zákona
právní forma
název zadavatele
sídlo zadavatele
IČ
DIČ
osoba oprávněná jednat
e-mail
telefon

Technické služby Hlinsko, s.r.o. - § 2 odst. 2 písm. d)
zákona
společnost s ručením omezeným
Technické služby Hlinsko, s.r.o.
Srnská 382, 539 01 Hlinsko
259 51 611
CZ259 51 611
Petr Stejskal, jednatel společnosti
stejskal@tshlinsko.cz
+420 469 326 550

kontaktní osoba
e-mail
telefon

Pavel Peroutka, DiS.
pavel.peroutka@email.cz
+420 725 785 422

2. Předmět veřejné zakázky
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu /VZMR/
Předmětem VZMR je provedení stavebních prací za účelem rekultivace stávající Skládky Srní podle
Projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projektantem Milošem Tučkem, práce
konstrukční, IČ 656 81 096, sídlem Vraclav 155, PSČ 565 42, a autorizovaným inženýrem Ing.
Františkem Pravcem, PC PROJEKT-projekční kancelář, ČKAIT-1002372, sídlem Suchá Lhota 22, 570
01 Litomyšl (dále jen „PROJEKT“).
Za účelem zpracování nabídky přikládá zadavatel jako Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace /ZD/
PROJEKT obsahující textovou část a výkresovou dokumentaci spolu s výkazem výměr, který je
vyhotoven ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, a to rovněž v elektronické podobě na CD-ROM; elektronická podoba soupisu prací má takový
otevřený formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro
sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny, přičemž se jedná o formát volně dostupný.
Součástí PROJEKTU je jeho textová část, podle které je vyžadováno provedení stavebních prací na
následujících stavebních objektech:
SO 13 – 1 Příprava území
SO 13 – 2 Těsněná + Krycí a rekultivační zeminy
SO 13 – 4 Komunikace
SO 14 – a Biologická rekultivace.
2.2. Další části předmětu VZMR
Předmět veřejné zakázky dále tvoří:
 zajištění ochrany životního prostředí
 vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí
předávaných dokladů ke kolaudaci
 odpovědnost za neporušení stávajících sítí
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a
přemísťování a následné odstranění
 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré
náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků
k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň apod.)
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zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. formátu CDROM
zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu
se zákonem o odpadech.

Podrobné vymezení předmětu plnění zadávané VZMR obsahují obchodní podmínky zpracované
zadavatelem ve formě návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 této ZD.

3. Technické podmínky VZMR
Technickými podmínkami se pro účely zadání této VZMR rozumí souhrn všech technických popisů,
které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně
dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné
zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití
zamýšlený zadavatelem.
Zadavatel stanoví následující dokumenty, podle kterých se bude postupovat při realizaci VZMR:
 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništi.
Podrobný přehled technických podmínek obsahuje PROJEKT.
3.1.
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není
v PROJEKTU požadováno jinak. Pokud PROJEKT obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého
podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto
výrobky a materiály lze nahradit obdobnými, s technicky a kvalitativně obdobnými řešeními.

4. Další podmínky a předpoklady pro plnění VZMR
4.1. Další podmínky a předpoklady pro plnění VZMR
Uchazeč do nabídky vloží doplněný návrh „SMLOUVY O DÍLO“, podepsaný osobou (osobami)
oprávněnou/-ými jednat jménem či za uchazeče.
4.2. Harmonogram realizace díla
Uchazeč vypracuje časový harmonogram stavebních prací s min. rozlišením měsíce/týdny, který
předloží jako součást nabídky. Harmonogram musí odpovídat zadávacím podmínkám a být v souladu
s PROJEKTEM. Harmonogram současně prokazuje technickou reálnost, resp. optimální způsob
realizace díla. Přílohou harmonogramu musí být
 zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,
 stanovení organizace kontrolních dnů, a
 postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

5. Doba a místo plnění VZMR
5.1. Doba plnění VZMR
Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací dnem ………..2014 s termínem ukončení nejpozději
do …………..2014.
5.2. Místo plnění VZMR
Místem plnění veřejné zakázky jsou prostory vymezené PROJEKTEM.
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6. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným pro plnění zadávané VZMR je dodavatel, který splní profesní kvalifikační předpoklady
ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona, tedy doloží v nabídce výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Oba doklady budou předloženy v prostých kopiích, přičemž jejich autentičnost si zadavatel ověří na
webových stránkách www.justice.cz, resp. ve veřejně přístupné částí živnostenského rejstříku.
Zadavatel si před uzavřením smlouvy rovněž ověří, že vybraný dodavatel není veden v rejstříku osob
se zákazem plnění veřejných zakázek.

7. Dodatečné informace
7.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručeny nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být podána pouze v písemné
formě, a to kontaktní osobě zadavatele – Pavel Peroutka, DiS. (viz výše kontaktní e-mail). Dodatečné
informace včetně přesného znění žádosti zadavatel odešle do 2 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti všem známým dodavatelům a tyto rovněž uveřejní na svých webových stránkách
www.tshlinsko.webnode.cz po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout
dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
7.2. Prohlídka místa plnění VZMR
Zadavatel nepředpokládá, že k vypracování nabídek je nezbytně nutná prohlídka místa. V případě
zájmu některého ze zájemců bude termín prohlídky dohodnut předem s odpovědným zástupcem
zadavatele (viz výše kontaktní telefon či e-mail). V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že
případné dotazy a odpovědi zástupců zadavatele a vzájemná diskuse v průběhu prohlídky místa
plnění VZMR mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými. Zájemci jsou oprávněni
postupovat dle bodu 7.1.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
8.1. Základní cenová ujednání
8.1.1.
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení VZMR v souladu se zadávacími podmínkami, a to
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v ZD. Nabídkovou cenu uvedou
uchazeči v Krycím listě nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této ZD a v návrhu SOD.
8.1.2.
Nabídková cena bude stanovena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky
 cena díla bez DPH,
 výše DPH a
 celkem včetně DPH.
Do nabídkové ceny zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla,
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a
vlivů (vč. inflačních) během celé doby provádění díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy
nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v zadávacích podmínkách a
PROJEKTU.
8.2. Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny
8.2.1.
Zadavatel jako podmínku požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny,
a to oceněním výkazu výměr, který jsou součástí PROJEKTU. Daň z přidané hodnoty bude v rozpočtu
vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. Rozpočet bude doložen jako součást nabídky, a
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to v tištěné (listinné) i datové podobě (CD-ROM ve formátu excel). V případě jakéhokoliv rozporu
mezi těmito dokumenty je prioritním údajem tištěná forma dokumentů.
8.2.2.
Ocenění bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které jsou součástí výkazů výměr a
jednotkových cen uchazeče, a to po jednotlivých položkách výkazů výměr. Tyto jednotkové ceny jsou
pro plnění předmětu VZMR cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek zahrne uchazeč veškeré
náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během
provádění díla. Uchazeč je povinen dodržet položkovou skladbu položkového výkazu výměr, který je
součástí PROJEKTU. V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že povinností uchazeče je u
každé položky rozpočtu nabídnout „cenu“ a nikoli tedy nulovou hodnotu, popř. cenu určité položky tzv.
„rozpustit“ v jiných položkách.
8.2.3.
Nabídková cena díla a práce musí zahrnovat veškeré náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné
vč. nákladů na zařízení odečtů měřidel před započetím a po skončení plnění VZMR, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, úklid částí objektu dotčených
rekonstrukcí vč. přilehlých ploch, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, daně, cla, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků
a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu VZMR – náklady na případné dopravní značení,
pojištění.

9. Obchodní a platební podmínky
9.1. Obchodní podmínky
Zadavatel jako přílohu č. 3 této ZD přikládá návrh SOD, který obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní podmínky. Návrh smlouvy je dodavatel (uchazeč) povinen rukou doplnit v příslušných
částech a tento podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (viz výše bod 4.1.).
9.2. Platební podmínky, sankce, záruky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel /objednatel díla/ uhradí vybranému dodavateli
/zhotoviteli díla/ veškeré faktury dle provedených prací dle sjednané ceny díla na základě
odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelem.
Platební podmínky a náležitosti faktury vč. výše případných sankcí, minimální délku záruční doby
obsahuje přiložený návrh smlouvy.

10. Jiné požadavky zadavatele
10.1. Způsob zpracování nabídky a lhůta pro podání nabídky
Nabídka bude zpracována a předána písemně 1x v originále a 1 x v kopii. Nabídka včetně veškerých
požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka
včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním
způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl. V případě zjištěných nejasností v nabídce si zadavatel vyhrazuje
právo vyžádat po uchazeči vysvětlení nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla (vč. požadovaných dokladů a příloh s výjimkou event.
doložených prospektových materiálů) zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout
jednotlivé listy nebo části nabídky bez porušení zabezpečení zvoleného dodavatelem. Rovněž
zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou
řadou, přičemž listem číslo 1 by měl být „KRYCÍ LIST NABÍDKY“, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD
(vkládané listy oddělující jednotlivé části nabídky číslovány být nemusí). Posledním očíslovaným
listem nabídky by mělo být prohlášení podepsané uchazečem o celkovém počtu listů. Doporučená
opatření mají sloužit na ochranu uchazeče i zadavatele před neoprávněnou manipulací s nabídkou.
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10.2. Doporučení na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel doporučuje, aby listy nabídky uchazeče byly řazeny dále uvedeným způsobem:
 KRYCÍ LIST NABÍDKY
 obsah nabídky
 doklady k prokázání splnění kvalifikace
 návrh SOD
 naceněný výkaz výměr v listinné a elektronické podobě
 poslední podepsaný číslovaný list nabídky.

11. Lhůta pro podání nabídky
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 14. 2. 2014 do 12:00 hod. Nabídky, které budou
doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka
s nabídkou se stane součástí dokumentace VZMR.

12. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Zadavatel stanoví, že otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise. Otevírání obálek se
uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro jejich podání dne 14. 2. 2014 v 12:15 hod. v sídle zadavatele.
V zájmu dodržení transparentnosti zadávacího řízení podle § 6 odst. 1 zákona mají možnost se
otevírání obálek zúčastnit zástupci uchazečů, kteří podali nabídky. Zástupce uchazeče svou účast při
otevírání obálek potvrdí svým podpisem v listině přítomných uchazečů. O otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise „PROTOKOL“, který podepíší všichni
přítomní členové komise. Jestliže komise zjistí, že nabídka nevyhovuje požadavkům zadavatele
uvedeným v zadávacích podmínkách, nabídku vyřadí a zadavatel bezodkladně písemně uvědomí
uchazeče o vyřazení jeho nabídky vč. důvodů.

13. Způsob hodnocení nabídek
13.1. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZMR je „nejnižší nabídková cena bez DPH.“
Zadavatelem ustanovená hodnotící komise po provedeném posouzení prokázání splnění kvalifikace
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH, kterou uchazeči uvedli v KRYCÍM LISTĚ
a v návrhu SOD, a to v sestupném pořadí od nejnižší po nejvyšší cenu. V případě zjištění rozdílu mezi
cenou uvedenou v Krycím listě a cenou uvedenou v návrhu SOD, platí cena uvedená v návrhu SOD.

14. Další součásti zadávací dokumentace




Příloha č. 1: KRYCÍ LIST NABÍDKY
Příloha č. 2: PROJEKT
Příloha č. 3: Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
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Příloha č. 1 ZD

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce
„Hlinsko – stavební úpravy Skládky Srní“
Zadavatel:
Technické služby Hlinsko, s.r.o.
společnost s ručením omezeným
IČ 259 51 611
sídlem: Srnská 382, 539 01 Hlinsko
Uchazeč:
Obchodní firma nebo název

Sídlo:

Jména a příjmení členů statutárního orgán vč. osoby pověřené jednáním ve věci VZ:

IČ

Telefon

DIČ

fax

e-mail
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NABÍDKOVÁ CENA:
Celková výše nabídkové ceny za realizaci předmětu veřejné zakázky

bez DPH………………………………………….

výše DPH ...........................

vč. DPH…………………………………………

Datum:_______________

……………………………………………………………………………..
podpis/-y
osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
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