VYZYA K PODANI NABIDKY A
,Y

K PROKAZAI{I SPLNENI

KVALIFIKACE

Pro veřejnou zakázktt malého rozsahu na stavební práce podle
§ 12 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách' ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

,,

Kanalizace Kino Svitavy".

ZADAVATEL: Kanalizace Svitary

s.r.o., Riegrova2098l5r 568 02 Svitavy

1.

PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzyvá zadavatel zájemce k podání nabídky a k prokázání splněni kvalifikace
pro veŤejnou zakázku na stavební pláce, kt€ráje podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veŤejnou zakázkou malého
rozsahu, Uvedená veřejná zakázka je v souladu S ustanovením § 18 odst. 5 Zákona zadávána postupem mimo
režim záLkona za podmínek dodrženi zásad tlansparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskiminace. Uvedená
veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a k prokázáni splnění
kvalifikace (dále jen výzva) a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
2.

|DENT|FIKAčNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Kanalizace §vitavy, s,r,o.

NáZev Zadavatele:

Riegrova 2098/5, 568 02 svita\T
Ing. Jaroslav Kytýr,jednatelem společnosti

Sídlo:
Zastoupené:

Ič:

03228,711

DIČ:

Cz03228,711

46l 619 098
46l 6l9 098

Tel:
FaX:

e-mail

jaroslav.kytyr@svitarry,cz

kontaktní osoba:

Ing, Jaroslav Kytýr

3.

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dnrh veřejné

zakázky:

pŤedmět veřeiné zakázkv

veřejná zakázka na stavebni práce

:

Dílo spočíváv provedení jednotné kanalizace od stávajícfto místa napojení vedouciho z areá]u místního kina do
stoky na ulici Purlryňova vdélce 59,30 m o DN 250 mm se 4 ks revizních šachet, Součástírekonstrukce
gravitačníkanalizaceje pŤepojení domovnich přípojek v délce 37,50 m o DN l50 200mm.
Stavbaje umístěna v katastálním územíSvitavy piedměsti na parcele č, 1916/3 a889.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v plojektové dokumentaci pro provádění stavby pod
názvem: ,, Kanalizace Kino Svitaly ", kterou zpracoval BETA PROJEKT s.I.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitalry,
projektant Ing. Zdeněk Pavlík a kteráje nedílnou součásti zadávací dokumentace,

4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná

5,

DOBA Á

hodnota veřejné zakázky: l.,l00.000,-Kč bez DPH

MisTo PLNĚNi VEŘEJNÉ, zlxAzry

5.1. Předpok|ádaná doba

plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadárim zakázky. Zadayalel si vyhrazuje píávo změnit
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné pfodloužení v,ýběrového řízení.
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby
Předpokládaný termín dokončenístavby

l5.01.2015
14.04.2015

Pokud z důvodu na sřaně zadavatele nebude možné temín zahájení realizace stavby doddet, je dodavate],
s nímžbude uzavřena smlouly o dilo, oprávněn požadovat posunutí telmínu dokončení stavby o stejný počet
dnů, o které mu zadavatel umožnil zahájit stavbu později. Délka doby rea|izace stavby (díla) uvedená
ve smlouvě o dílo však musí zůstat zachována, popř.

ji lze pouze zkátit.

5,2,

Místo pInění veřejné zakázky

Svitary, katastrální úZemi Svitavy - předměstí, parcela č. 19l6/3 a 889,

6,ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
6.1.

oBsAH zADÁvAcÍ DoKUMENTACE

Zadávací dokumentace

je

soubor dokumentů, údajů,požadavkůa technických podmínek zadavateIe

lrymezujících předmět veřejné zakázky v podlobnostech nezb}tných pro zpracování cenové nabídky. zadávací
dokumentace je nedílnou součástí této l"ýzr.y ajejí obsah je následujíci:

-

Projektová dokum€ntac€
z data 07/2014 včetně soupisu stavebních prací, dodáv€k a služ€b
s výkaz€m yýměr (slepých rozpočtů)
Obchodní podmínky ve formě náyrhu smlouvy o dílo
Elektronická podoba soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých
rozpočtů)a obchodních podmínek

6.2.

PosKYTovÁNÍ zÁDÁvAcÍ DoKUMENTACE
je možnési lyzvednout po telefonické objednávce

6.3.

DODATEČNÉINFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadávací dokurnentaci

v sídle zadavatele u pani Pavly
Spičákové, telefon: 461 619 098, a to od 12.12.2014 v pracovni dny od 8.00 do 14,00 hod, Zadavate| požaduje
po uchazeči vrácení projektové dokumentace při předávání cenové nabídky.

Dodavatel je oprávněn po zadavatelí požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, Žádost
musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů současně všem
dodavatelům, kteří požádali o posk},tnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti také na webových stánkách

Zadavatele www.spofies.svitavy.cz, blok ,,Provozní Záležiíosti", sekce: ,,Výběrové říZení",část: ,,Veřejné
zakázky aktivní" v místě Zveřejnění výZly veřejné ZakáZky,

Vzhledem ke kíátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím podmiŇám bude pro
poskytnutí dodatečných inlormací prioritně lyužito elektíonické pošty.
7.

LHŮTA A MisTo PRo PoDÁNiNABiDEK

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končídne 5,1.2014 v 10.00 hod.
7.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kuqýmí službou. Nabídky podávané osobně, či
prostřednictvím kuqýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti Kanalizace Svitaly, s,r,o,, Riegrova
2098/5, 568 02 Svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Jaťoslav Kytýr, paní Pavla Špičáková,a to
každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do l4:00 hod., mimo 22.12,23,l2, 29.12-31.12.20í4, 2.I.2015, a
poslední den lhůty do l0:00 hodin,
Adresa pro Za5iláni nabidek doporučenou pošrou.je následujicí:
Ing. Jaro§lav Kytýr, Kanalizace Svitavy, s.r,o,, Riegrova 2098/5,568 02 Svitavy

v případě osobního doručení,doručeníprosťednictvím pošty či kurýmí službou se

Za

okamžik doíučení

považuje ryzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky,

7.3. Podání nabídky
Nabídka bude podána

V listinné podobě, vjednom svazku a v jedné uzavřené obálce označené náZvem veřejné
zakázky, na které musí b]ýt uvedena adresa ;chazeče a nápis NEOTVÍRAT - \afBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Zadavatel

doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předloži| CD, které bude obsahovat textové a tabulkové části
nabídky zpracované dodavatelem, Dokumenty budou piedloženy ve foímátech aplikačníchprogramů Microsoft
Word a Excel.

s.

POžADAVKY NA PRoKÁzÁNi sPLNĚNi KVALIFIKACE

8.1. Kvalifikace

- rozsah požadavků

Uchazeč je povinen prokáZat splnění pro tuto ZakáZku stanovených kvalifikačnich předpokladů a ve své nabídce
toto splnění doložit způsobem uvedeným níže,Zadavatel y íámci této zakázky požaduje splněni :

a)
b)
c)
8.2,

zái<ladníchkvalifikačníchpředpokladů
profesních kvalifikačníchpředpokladů
technických kvalifikačních předpokladů

Základní kvaliíikačnípředpoklady

Základní kvalifikačni předpoklady splňuje dodavate|:
- wčijehožmajetku neprobihá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní řizeni

- který neni v likvidaci.
Uchazeč plokiiže splnění základních kvalifikačníchpŤedpokladů předloženim origináJu nebo píostékopie
čestnéhoplohlášení, ze kterého musí lryplývat, že dodavatel splňuje v,ýše uvedené základní kvalifikačni
předpoklady.
8.3. Profe§ní

kvaliíikačnípředpoklady

Dodavatel prokáže profesní kvalifikačni předpoklady pŤedložením:
- originálu nebo pŤosté kopie výpisu z obchodního lejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpisu zjiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsiin,
- originálu nebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle Zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímpředmětu veŤejné zakázky, zejména dokladu plokazujicím příslu§né
živnostenskéoprávnění nebo licenci.
8.4. Technické

kvalifikačnípředpoklady

Splnění technických kvalifikačníchpŤedpokladů prokáže dodavatel, ktený předloží:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslednich 3 let, kde u každéstavby bude uvedeno:
. název objednatele
. název stavby
. stručný popis
o cena bez DPH

o

doba

phěni

Podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladu je, aby alespoň dvě stavby, uvedené v seznamu
stavebních prací, odpovídaly chalakíeru předmětu veřejné zakázky a byly o finančnímobjemu min. 550 000,Kč bez DPH Za jednu staYbu. U těchto itaveb musí dodavatel předložit osvědčení objednatele nebo čestné
plohlášení dodavatele o řádném plnění dané stavby, ve kterém bude uvedeno, kromě již výše požadoyaných
informaci:
podrobný popis rozsahu stavby
kontaktní údaje objednatele
údaje o tom, zda byla stavba provedena Ťádně a v dohodnutých termínech

o
o
.

Doklady, prokazující splnění tecbnických kvalilrkačnich předpokladr}, předloží dodavatel

v originále nebo v
plosté kopii. Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. Osvědčení
o řádném plnění dané stavby podepsané objednatelemjiž dodavatel podepisovat nemusi.
8.5,

obsah a forma předkládaných dokladů

Doklady prokazující splněni základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejsťíku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má by prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, Posledním
dnem, ke kterému má blýt prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podáni nabídky. Doklady,
jimiž dodavatel prokazuje splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů musejí být podepsány
osobou opIáWěnou za uchazeče jednat a podepisovat, V případě právnické osoby budou uvedené doklady
podepsány v souladu se způsobemjednání a podepisování dle výpisu z obchodniho rejstříku.

9.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITERIÍCH

Zák|adním hodnotícim kritériem plo Zadání Veřejné zakázky je nejnižšínatlídková cena bez DPH.

10.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉCENY

10.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účelyvýběrového řízenírozumí c€lková cena za provedení stavby bez daně z přidané
hodnoty. Nabidková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů
souvisejících (instalace, zprovoznění, doprava a montáž, poplatky, Zvýšenénáklady vyplývajícíZ obchodních

podmínek apod.),

10.2. Podmínky pro zpracování nabídkovéceny
Nabidková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členěnístavby obsaženéhov pťojektové
dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v českéměně v požadovaném členění.

l0.3. Položkoyé rozpočty

Zadayatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupisy stavebnich plací, dodávek a služeb s výkazem

lryměr (slepé lozpočty) v tištěné a elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu
předložením položkoqých rozpočtů(oceněných soupisů). Položkové rozpočety musí být nedílnou součástí
nabídky uchazeče,

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou členěny takto:
lO 0l Stoka

Io02vNaoN

Za soulad položko\rych rozpočtůa předaných soupisů je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak
v množstvítak v definované kvalitě). Povinností uchazeče související s položkoqými lozpočty je dodržet

obsahovou náplň předaných soupisú, V případě jakéhokoliv nesouladu mezi předaným soupisem a položkol"ým
rozpočtem (např. chybějíci položky, přebývající položky, nesprávné množství měrnýchjednotek apod.) bude mít
za následek vyřazeni nabídky z dalšíhoposuzování.
Soupisy předložené zadavatelem obsahují pro manipulaci s lytěženou Zeminou, popřípadě s lrybouranými
hmotami položky, které jsou limitovány uíčitouvzdál€ností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro
uložení v}těžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí vrámci stavby) i misto pío uloženi
vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkovéceny pak musí
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je
uvedena v popise položky. Totéžse týká vnitostaveništního přesunu stavebního materiálu.
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem Veřejné ZakáZky vznikne potřeba uložení v}těžené
zeminy nebo lrybouraných hmot a za toto uloženíje n€Zb}tné hadit příslušnépoplatky, je povinností uchazeče
Zakalkulovat do své nabídkovéceny i t}to poplatky, a to bez ohledu na to, zda rnýkaz v,ýměr obsahuje nebo
neobsahuje položku ,,poplatek za skládkLl". Zaďayatel v době sestavení v,/kazu lýměr nezná a znát nemůže,jaký
technologický postup Zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení Zeminy nebo }Tbouraných hmot Zajistí a z tohoto
důvodu nemůžepřesně určit ani nutnost poplatku za uloženítěchto hmot.
Pokud zadavatel upřesni obsah soupisu, např. formou doplnění položek, upŤesněním množství měíných j ednotek,
vyloučením položek apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě pro podání nabídek zahrnout do
svého položkového rozpočtu. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek výběrového řízení.
s provedením stavby je povinností dodavatele provést lebo zabezpečil dalšísouvisejíci činnosti
vyplývajicí z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specificloých podmínek provádění a rovněž
z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Ty.to náklady jsou popsány v soupisu vedl€jších a ostatních
nákladů označenémIO 02 VN a ON. Polož§ zde uvedené, zadavatel předpokládá jako nezbytné pro splnění
celé veřejné zakázky. le povinností dodavatele ocenit všechny zde uvedené položky. Není přípustné ostatní a
vedlejšínáklady zahrnovat do jiných položek a Iovněž není přípustnéocenění hodnotou 0,- Kč.

V souvislosti

s identifikačními údaji
objednatele a zhotovitele), kde jsou stanoveny náklady jednotlí\r'ých dilčíchstavebních objektů či provozních
souborů a ostatních a vedle.jšíchnákladů pro celou stavbu. Dodavatel v této rekapifulaci prokazuje sfukturu
celkové nabídkovéceny a je jeho povinností ověřit před podánim nabidky, zda součty či hodnoty Z položkoY,ých
Součástísoupisů stavebních placi je rovněž rekapitulace celkové ceny stavby (list

Iozpočtůjsou do íekapitulace celkové nabídkové ceny přeneseny správně a zdaje celá lekapitulace matematicky
správně.

l0.4, Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slelu zceny, musí tuto s]evu promítnou dojednotkových cen

jednotlivých položek v položkovém rozpočtu. Jiná forma slelry z nabídkovéceny (např. paušálníčástkou za
celou stavbu) není přípustná.

11.

oBcHoDNÍ PoDMÍNKY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodni podmínky vymezeny ve formě a struktuře
návrhu smlour,y o dílo.
Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezb}.tné plo vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci
a nabídkovou cenu a popŤípadě dalšíúdaje, jejichž doplnění text náwhu smlouyy předpokládá místa určená
k doplnění jsou vyznačena žIutě) a takto doplněné obchodní podmínky předloží podepsané osobou oprávněnou
smlouvu podepsat jako svůj náwh smlouvy o dílo. Jakákoliv jiná zněna textu návrhu smlouq/ o dílo ze stmny
uchazeče je nepřipustná a bude poyažována za nedodlženízadávacích podmínek zadavatele s následkem
lryloučení uchazeče. Obchodní podmínky \rymezují budoucí rámec smluvního vztahu, Nabídka uchazeče musi
respgldovat stanoYené obchodni podmínky a V žádné části nesmí obsahovat ustanovení, kteíéby bylo v rozporu
s obchodními podmínkami.

12.

PRÁVA ZADAVATELE

Zaďavaíel si vyhtazuje právo
-

:

kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouly
změnit nebo doplnit zadáyací podmínky

Ve Svitavách dne 11.I2.2o14

jednatel společnoSti

Kanalizace Svitaly s,r.o.

