vÝzvAKponÁNíxenínry A
KpRorcÁzxNí sprNĚxí
KVALIFIKACE

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle
§ 12 odst.3 zákona č. t3712006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění
pozdějšíchpředpisů ( dále jen zákon ),

pod názvem

Kanalizace

:

- havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavy.

ZADAYATEL: SPORTES Svitavy

s.r.o., Riegrova 209815,568 02 Svitavy

l. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavate| zájemce kpodání nabídky a kprokázání splnění kvalifikace

pro veřejnou zakázku na stavební práce, kteráje podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého
rozsahu. Uvedená veřejná zakázkaje vsouladu sustanovením § 18 odst. 5 zákotazadávána postupem mimo
režim zákona za podmínek dodržení zásad transpatentnosti, rovného zacházeni a zákazl diskriminace. Uvedená
veřejná zakžvka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a kprokázání splnění
kvalifikace (dále jen vyzva) a za podmínek stanovenýchv zadávací dokumentaci.

2.

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

zadavatele;
Sídlo:
Zastoupené:
IC:
DIČ:
Tel:
Fax:
e-mail

SPORTES Svitavy, s.r.o.

Název

Kontaktní

Riegrova 209815,568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kytýr -jednatelem společnosti
620 62 620

CZ62062620
461 619 098
461 619 098

jaroslav,ky§r@svítavy.cz

osoba:

3. DRUH,q,

Ing. Jaroslav

Kytýr

pŘnoluĚT VEŘEJNE ZAK^ZKY

Druh veřejné zakázky

:

veřejná zakázkana stavební práce

Předmět veřejné zakázKv

:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající čerpacístanice. Rekonstruovaný objekt je
v katastrálním územíČtyřicet lánů. Stavbou bude dotčena pozemková parcela ě. l425l40.

50.02 - Rekonstrukce čerpacístanice
Stávajícíčerpacístanice (ČS) umístěná v zájmové lokalitě je osazena na jednotné kana|izací a čerpá odpadní
vody na prav} břeh Svitaly do kmenového sběrače, ktený je sveden na městskou ČOV. technologické lybavení
ČS je uZ na hranici životnosti. Ztohoto důvodu majitel a provozovatel kanalizačnísítě roáodl o rekonstrukci
stávající ČS. V ČS budou osazena dvě čerpadla, která budou v chodu za normálního provozu a navíc budou
osazena dvě protipovodňová čerpadla, která budou spínat za situace, kdy bude kanalizačnísíťpřetížena. Výtlaky
od protipovodňorných čerpadel budou lyvedeny stropem CS, a budou zaústěny co nejqýše wči hladině
ve vodoteči. Za:ústěni bezpečnostníhopřepadu zůstane beze změny.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v projektové dokumentaci pro v/běr dodavatele
pod názvem: ,,Kanalízace - havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitaly", kterou zpracovala firma VK CAD
s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, a která je nedílnou součástízadávaci dokumentace.
4. ZAD^Y

ACÍ DOKUMENTACE

je soubor dokumentu, údajů,požadavkůa technických podmínek zadavate\e
vymezujícíchpředmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbYných pro zpracováni cenové nabídky. Zadávaci
dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a její obsah je následující :
Zadávaci dokumentace

1.

Projektová dokumentace o obsahu:

A
B
c
D
E
E.

Průvodní zilráva

Souhrnná technická zpráva

katastrá|ní situace

l

Dokladová část
Zásady organizace výstavby
Technická zpráva ZOY
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1:500
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Dokumentace stavby
SO"02

- Rekonstrukce čerpacístanice

- 50.02.1 * technologická část

F.2.1.1 Technická zpráva
F.2.|.2 ČS- pridorys techno|ogie, íez A-A
F.2.|.3 Situace
F.2,2.I
F.2.2.2
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- 50.02.2

- přípojka NN

Technická zpráva
Sifuace
- S0.02.3

-

M l:50
M l:500

pro ČS

stavební část

F.2.3.1
F.2.3.2
F.2.3.3
F.2.3.4
F.2.3.5

Výkres bourání
Noqý stav
Výpis uj,tobků

G

Yýkaz výměr

Technickázpráva
Stávající stav

Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
Elektronická podoba výkazů výměr (slepých rozpočtů)a obchodních podmínek

Zadávací dokumentaci je možnési lyzvednout po telefonické objednávce v sídle zaďavatele u paní Pavly
Špičakové,telefon:461619 098,atood 8.10.2012 vpracovnídnyod8.00do 14.00hod. Zadavatelpožaduje
po uchazeči vrácení projektové dokumentace při předávání cenové nabídky.

5.

LHŮTA A MísTo pRo poDÁNí Nanínnx

5.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne 19.10.2012 v 10.00 hod.
5.2.

Místo pro podávání nabídek

lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či
prosťednictvím kunýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova
20g8l5,568 02 Svitavy - pověřené osoby k píevzeti nabídky: Ing. Jaroslav Kyťýr, paní Pavla Špičáková,ato

Nabídky

každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod. a poslední den lhůty do 10:00 hodin.
Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Ing. Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova2098/5,568 02 Svitavy

V případě osobního doručení,doručeníprostřednictvím pošty či kuryrní službou se za okamžik doručení

považuje tyzické píevzetínabíd§ jednou z qýše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky.

5.3. Podání nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jednom svazku a v jedné uzavřené obálce omačenénázv.em yeřejný
zakázky, na které musí být uvedena ud..ru uchazeče anápis NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZnNÍ.
Uzaťením obálky či obalu se pro účelytohoto zadávaclho íízenírozumí opatření obálky, resp. obalu, na
uzavření podpisem nebo razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možnéjahýmkoliv zpŮsobem
neoprávněně otevřít, anižby došlo k poškození uýše uvedených ochranných prvků.

6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPI,NĚNÍ KVALIFIKACE

ó.l. Kvalifikace - rozsah požadavků
Uchazečje povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvaliťrkačníchpředpokladů a ve své nabídce
toto splněni doložit způsobem uvedeným niže. Zadavatel v rámci íétozakézky požaduje splnění

a)
b)
c)

:

základních kvalifikačníchpředpokladů
profesních kvaliťrkačníchpředpokladů

technickýchkvalifikačníchpředpokladů

6.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikačnípředpoklady splňuje dodavatel:
- wči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní řízení
- kter,ý není v likvidaci.

Uchazeč prokáže splnění zakladních kvalifikačníchpředpokladů předložením originálu nebo prosté kopie
čestnéhoprohlášení, ze kterého musí lyplývaí, že dodavatel splňuje v,ýše uvedené základni kvalif,rkační
předpoklady.
6.3. Profesní

kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáůe profesní kvalifikační předpoklady předložením
- originálu nebo prosté kopie qýpisu zobchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpisu zjiné
obdobné evidence, pokudje v nízapsán,
- originálu nebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné
živnostenskéoprávnění nebo licenci.
:

6.4. Technické

kvalifikační předpoklady

Splnění technic§ch kvalifikačníchpředpokladů prokáže dodavatel, ktený předloží:

sezlam stavebních prací provedených dodavatelemza posledních 5 let, kde ukažóé stavby bude uvedeno:

o
o
.
.
.

název objednatele
název stavby
stručný popis
cena bez DPH
doba plnění

Podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladuje, aby alespoň jedna stavba, uvedená v seznamu
stavebních prací, odpovidala charakteru předmětu veřejné zakázky a byla o finančním objemu min. 850.000 Kč
bez DPH.. U této stavby musí dodavatel předložit osvědčeníobjednatele nebo čestnéprohlášení dodavatele o
řádném plnění dané stavby, ve kterém bude uvedeno, kromějiž qýše požadovaných informací:
o podrobný popis rozsahu stavby
o kontaktní údaje objednatele
o údaje o tom, zda byla stavba provedena řádně a v dohodnuqých terminech

Doklady, prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v
prosté kopii. Doklady musí být podepsany osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. Osvědčení
o řádném

plnění dané stavby podepsané objednatelem již dodavatel podepisovat nemusí.

6.5. Obsah a forma předkládaných dokladů
Doklady prokazující splnění základních kvalif,rkačníchpředpokladů a výpis z obchodního rejsťíku nesmějí blt
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním
dnem, ke kterému má být prokázžno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání nabídky. Doklady,
jimiž dodavatel prokazuje splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů musejí být podepsány
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, V případě právnické osoby budou uvedené doklady

podepsány v souladu se způsobem jednání a podepisování dle v}pisu z obchodního rejstříku.

7.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCU KRITERIÍCH

Základnim hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakáaky je nejnižšínabíiíková cena bez DPH.
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8.

požADAvEK NA způsoB zpRAcovÁNí Nanínrovr cnNy

8.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účelyaýběrového řízeni rozumí celková cel7a za provedení stavby včetně daně
z pŤidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech
nákladů souvisejících(instalace, zprovoznění, doprava a montáž, poplatky, zvýšenénáklady vyplývající
z obchodních podmínek apod.).

8.2. Podmínky pro zpracování nabídkovéceny
Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členěnístavby obsaženéhov projektové
dokumentaci, Nabídková cena bude uvedena v českéměně v požadovanémčlenění.
8.3. Položkové rozpočty

Zadavateljako součást zadávací dokumentace předkládá výkarry ýměr (slepé rozpočty) požadovaných prací a

dodávek v tištěnéa elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením
položkovéhorozpočtu (oceněného výkazu výměr). Položkoqý rozpočet musí být nedílnou součástí nabídky
uchazeče.

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu uýměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství
tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče souvisejícís položkoqfm rozpočtemje dodržet obsahovou náplň
výkazu qýměr. V případě jakéhokoliv nesouladu mezivýkazem výměr a položkoqým rozpočtem (např, chybějící
položky, přebývající položky, nesprávné množstvíměrných jednotek apod.) můžehodnotící komise vyřadit
nabídku z dalšíhoposuzování.
Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázl<y), že položkoqý rozpočet neobsahuje všechny položky,
které byly obsahem ýkazu qýměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou
zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtu.
Yýkazy ýměr předložené zadayatelem obsahují pro manipulaci s v}těženou zeminou, popřípadě s vybouranými
hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro
uloženívýěženézeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení
vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečnéodvomí vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenostje
uvedena v popise položky. Totéžse týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky vznikne potřeba uloženílrytěžené
zeminy nebo lybouraných hmot a zatoto uloženíje nezbytné hradit příslušnépoplatky, je povinností uchazeče
zakalkulovat do své nabídkovéceny i týo poplatky, a to bez ohledu na to, zďa výkazy v,ýměr obsahují nebo
neobsahuj í položku ,,poplatek za sk|ádku". Zadavatel v době sestavení výkazi rn_iměr nezná a znát nemtňe, jaký
technologic§f postup áotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo lybouraných hmot zajistí a z tohoto
důvodu nemůžepřesně určit ani nutnost poplatku zauloženi těchto hmot.

Pokud zadavatel upřesní obsah qikazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním
množstvíměrných jednotek, vyloučenímpoložek výkazu qýměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu
omámenou ve lhůtě pro podání nabídek zahrnout do svého položkového rozpočtu. Takováto změna

se

nepovažuje za porušení podmínek v,ýběrového řízení.
8.4. Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zaďavateli slelu zceny, musí tuto slevu promítnou dojednotkoqých cen
jednotliv}ch položek v položkovém rozpočtu, Jiná forma slevy z nabídkovéceny (např. paušálníčástkou za
celou stavbu) není přípustná.

9.

OBCHoDNÍ ponmÍNxy

Zadavatel jako součást zadávaci dokumentace předkládá obchodní podmínky \ymezeny ve formě a struktuře
náwhu smlouvy o dílo.
|Jchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vmik návrhu smlouvy (tzn, vlastní identiťrkaci a
jméno stavbyvedoucího v oddílu ,, Smluvní strany " a nabídkovou cenu v oddílu ,, Cena díIa" a takto doplněné
obchodní podmínky předložípodepsané osobou oprávněnou smlouw podepsat jako svuj náwh smlouvy o dílo,
Jakákoliv jná změna textu návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče je nepřípustná a bude považována za
nedodrženízadávacich podmínek zaďavateIe snásledkem vyloučeníuchazeče. Obchodní podmínky vymezují
budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanóvené obchodní podmínky a v žádné
části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmíŇami.

10.

PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo
-

:

kdykoliv zrušit výběrové řizeni, nejpozději však do uzaťenísmlouvy

- změnit nebo

doplnit soutěžní podmínky

Ve Svitavách dne 8.10.2012.

/?/ftng.lar{/Év rytyr
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jednatel ffolečnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.

