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KpRorcÁzltNí sprnĚNí
KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle
§ 12 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb., o veřejný ch zakázkách, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

,rZkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy-Il. Etapa".

ZADAVATEL: SPORTES Svitavy

s.r.p.l Riegrova 209815,568 02 Svitavy

1.

PREAMBULE

Touto písemnou výzvou l1tzývá zadavatel 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 zákota zadávána postupem mimo
režim zákona za podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená
veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace (dále jen vyzva) a za podmínek stanovenýchv zadávaci dokumentaci.

2.

IDENTIFIxačNÍÚnn"rn ZADAVATELE
SPORTES Svitavy, s.r.o.
Riegrova 209815, 568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kytýr - jednatel společnosti

Název zadavatele:
Sidlo:
Zastoupen:

620 62 620

IC:

DlČ:

CZ62062620

Tel:
Fax:

461 619 098
461 619 098

e-mail

j

kontaktni osoba:

Ing. Jaroslav

3.

aroslav.kytyr @sv ttavy.cz

Kytýr

DRUH.tpŘunnnĚT VEŘEJNE ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava a zkapacitrrěnikanalizačni sítě v ulici Na Červenici. Zkapacitnění
:

stávající kanalizace bude provedeno včetně přepojení domovních přípojek a uličníchvpustí. Zkapacitíovaná
kanalizace je ve většině případů vedena v původních trasách. Liniová stavba je navržena v katastrálním území
Svitaly-předměstÍ. Stavbou budou dotčeny pozemkové parcely č. 87013, 87016, 98113, I877l2, 223811,
87011,870l4 a87015.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázJq je stanoven v projektové dokumentaci pro qýběr dodavatele
pod názvem:"Zkapaciínénikanalizace ulice Na Červenici", kterou zpracoval VK CAD s.r.o.., Vraclavská 285,
566 01 Vysoké Mýto, projektant Ing. Josef Pulda, CSc., ČKAIT l00l425 a která je nedílnou součástí zadávací
dokumentace.
4.

PŘEDPOKLÁOINÁ HODNOTA VEŘEJNE ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1,700.000,-Kč bez DPH
5.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
je soubor dokumentů, údajů,požadavkůa technických podmínek zadavatele
vYmezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky. Zadávací
dokumentaceje nedílnou součástítéto vyzvy ajeji obsahje následující:
5.1.

Zadávaci dokumentace

-

Projektová dokumentace 05/2013
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy Ó dílo
Elektronická podoba výkazů výměr (slepých rozpočtů)a obchodních podmínek

POSKYTOVÁNÍ ZAD
ACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci je možné
^Y si lyzvednout po telefonické objednávce v sídle zadayatele u paní Pavly
ŠPičákové,telefon: 461619 098, ato od 16.7.2013 vpracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. ZadavatáIpožaduje
5.2.

po uchazeči vrácení projektové dokumentace při předávání cenové nabídky.

5.3.

DoDATnčNn INFoRMAcn x zenÁvecípt poonaíNxÁvr

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadáyacím podmínkám. Žádost
musí být doručena na adresu zadayatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace, včetně přesného ztění žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů současně všem
dodavatelŮm, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteným byla zaďávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti také na webouých stánkách
zadavatele www.sportes.svita,ry.cz, blok ,,Provozni záležitosti", sekce: ,,Výběrové řízení", část: ,,Veřejné
zakázlq aktivní" v místě zveřejnění,,nýzvy veřejné zakázky.

Váledem ke krát§im lhůtám pro poskytování dodatečných informací kzadávacím podmínkám bude
poskýnutí dodatečných informací prioritně využito elektronické pošty.
6.

pro

LHŮTA A MísTo pRo poDÁNí Nenínnr

6.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne 31.7.2013 v 10.00 hod.
6.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kunýrní službou. Nabídky podávané osobně, či
prosťednictvím kuqirní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES Svitaly, s.r.o., Riegrova
209815, 568 02 Svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Jaroslav Kytýr, paní Pavla Špičáková,a to
každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod. a poslední den lhůty do 10:00 hodin.

Adresa pro zasíláni 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 kunýrní službou se za okamžik doručení

považuje fyzicképŤevzetí nabídkyjednou z qíšeuvedených pověřených osob k převzetinabídky,

6.3. Podání nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jednom svazku a v jedné uzaťenéobálce omačenénazu,ery.veřejný
zakázky, na které musí byt uvedena adresa uchazeče anápis NEOTVÍRAT - VfnĚROvÉ ŘÍznNÍ,
Uzavřením obálky či obalu se pro účelytohoto zadávacího řízeni rozumí opatření obálky, resp. obalu, na
uzavíenípodpisem nebo razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možnéja§ýmkoliv způsobem
neoprávněně otevřít, anížby došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPt NĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. Kvalifikace - rozsah požadavků
Uchazečje povinen prokázaí splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů a ve své nabídce
toto splněni doložit způsobem uvedeným níže.Zadavatel v rámci této zakázky požaduje splnění

a)
b)
c)

:

základnich kvalifikačních předpokladů
profesních kvalifikačních předpokladů
technickrých kvalifikačních předpokladů

6.2. Základní kvalifikační předpoklady

Záklaďní kval ifi kačn í předpoklady splňuj e dodavate
- vuči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní řízení
- který není v likvidaci.
1 :

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačníchpředpokladů předložením originálu nebo prosté kopie
čestnéhoprohlášení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel splňuje výše uvedené základni kvalifikační
předpoklady,

6.3. Profesní

kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže profesní kvalifikačnípředpoklady předložením :

-

-

originálu nebo prosté kopie výpisu zobchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či v,ýpisu zjiné
obdobné evidence, pokudje v ni zapsátt,
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 technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, ktery předloží:

sezlam stavebních prací provedených dodavatelemzaposledních 3 let, kde u každéstavby bude uvedeno:

o
o
.
.
r

název objednatele
názey stavby
stručný popis

cenabezDPH

doba plnění
Podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladuje, aby alespoň jedna stavba, uvedená y seznamu
stavebních pracÍ, odpovídala charakteru předmětu veřejné zakázky a byla o finančnímobjemu min. 1.250.000
KČ bez DPH.. U této stavby musi dodavatel předložit osvědčeníobjednatele nebo čestnéprohlášení dodavatele
o řádném Plnění dané stavby, ve kterém bude uvedeno, kromějiž výše požadovaných informací:
r podrobný popis rozsahu stavby
o kontaktní údaje objednatele
. údaje o tom, zda byla stavba provedena řádně a v dohodnuých termínech

DokladY, Prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel v originále nebo v

Prosté koPii. Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavaíele jednat a podepisovat, Osvědčení
o řádném Plnění dané stavby podepsané objednatelem již dodavatel podepisovat nemusí.
6.5. Obsah a forma předkládaných dok|adů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí by,t
k Poslednímu dni, ke kterému má bý prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářníóh dnů. posledním
dnem, ke kterému má bY prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání nabídky. Doklady,
jimiŽ dodavatel prokazuje splnění základních a technických kvalif,rkačních předpokládů museji byt podepsány
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. V případě právnické Ósoby budou uueá.ne aottaay

PodePsány v souladu se zpŮsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku.

z.

únem o HoDNoTícícg KRITERIícH

Základrim hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakázky je nejnižšínabídková cena bez DPH.
8.

požADAvEK NA zpŮSoB ZpRACovÁNí Nlnínrovn CENy

8.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účelyv,ýběrového řízení rozumí celková aena za provedení stavby včetně daně
zPÍidanéhodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizacistavby, včetně všech
nákladŮ souvisejících(instalace, zprovoznění, doprava a montáž, poplatky, zvýšenénáklady lyplývající

z obchodních podmínek apod.).

8.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková aena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženéhovprojektové
dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v českéměně v požadovanémčlenění.
8.3. Položkovérozpočty

Zadavateljako součást zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr (slepé rozpočty) požadovaných prací a
dodávek vtištěnéa elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předlÓžením
PoloŽkového rozpočtu (oceněného uýkazu v}měr), Položkov.ý rozpočet musí b}t nedílnou součástí nabidky
uchazeče.

Za soulad položkového rozpočfu a výkazu qfměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství
tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče souvisejícís položkoqým rozpočtemje dodržet obsahovou náplň
výkazu l"ýměr, V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem rnýměr a potožkovým rozpočtem (např. chybějící
polož§, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) můžehodnotící komise vyřadit
nabídku z dalšíhoposuzování.
Prokáže-li se v budoucnu (při p|nění veřejné zakázky), že položkov,ý rozpočet neobsahuje všechny položky,
které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy zato, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou
zahrnuty v ceně ostatních položek položkoných rozpočtu.
Yýkazy uýměr předložené zadayaíelem obsahují pro manipulaci s vytěženou 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
rybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečnéodvozní 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 uložení lytěžené
zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uloženíje nezbytné hradit příslušnépoplatky, je povinností uchazeče
zakalkulovat do své nabídkovéceny i §4o poplatky, a to bez ohledu na to, zďa ýkazry ýměr obsahují nebo
neobsahují položku ,,poplatek za skládku". Zadavatel v době sestavení výkazů qýměr nezná a mát nemťlže,jaký
technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uloženízeminy nebo lybouraných hmot zajistí a z tohoto
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku zauloženítěchto hmot.
Pokud zadavatel upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním
množstvíměrných jednotek, lyloučenímpoložek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu
oznámenou ve lhůtě pro podání nabídek zahrnout do svého položkového rozpočtu, Takováto změna se

nepovažuje za porušení podmínek qiběrového řízení.

8.4. Sleva z ceny
Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavatelí slevu zceny, musí tuto slelu promítnou dojednotkových cen
jednotlivých položek v položkovém rozpočtu, Jiná forma slevy z nabídkovéceny (např. paušálníčástkou za

celou stavbu) není přípustná.

9.

OBCHODNÍ ponnnÍnxy

Zadavateljako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezeny ve formě a struktuře

návrhu smlour,y o dílo.

Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik náwhu smlouvy (tzn. vlastní identifikaci a
jméno stavbyvedoucího v oddílu ,, Smluvní strany " a nabídkovou cenu v oddílu ,, Cena díla" a takto doplněné
obchodní podmínky předložípodepsané osobou opráwěnou smlouvu podepsat jako svůj návrh smlouvy o dílo.
Jakákoliv jiná změna textu náwhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče je nepřípustná a bude považována za
nedodrženízadáyacích podmínek zadavatele s následkem vyloučeníuchazeče. Obchodní podmínky lymezují
budoucí rámec smluvního vŤahu. Nabídka uchazeče musí respekíovat stanovené obchodní podmínky a v žádné
části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

10.

PRAVA ZADAVATELE

Zadavaíel si r,yhrazuje právo:
- kdykoliv zrušit výběrovéřízení,nejpozději však do uzavíení smlouvy
- změnit nebo doplnit soutěžnípodmínky

Ve Svitavách dne 15.7.20l3.
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