VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

„Naše zahrada – náš svět (stavební práce)“

zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům ve výzvě
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací
podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede
k vyřazení nabídek z hodnocení.
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1. Informace o výzvě k podání nabídek
Datum odeslání písemné výzvy: 21. 2. 2014
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Konec lhůty pro podání nabídek: 10. 3. 2014 ve 13:00 hodin
Místo pro podání nabídky:
Nabídka bude doručena do konce lhůty pro podání nabídky na: Město Velké Hamry, č.p. 362,
468 45 Velké Hamry.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út,
Čt 7.00 -11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod. nebo po telefonické
dohodě na tel. Čísle + 420 483 369 818
2. Informace o zadavateli
Základní údaje:
Název zadavatele: Město Velké Hamry
Sídlo zadavatele: Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jaroslav Najman
Telefon: +420 483 369 823
Web, email: www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Kontaktní osoba poskytující dodatečné a další informace:
Jméno: Ing. Martina Vacková
Adresa: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Email: tajemnik@velkehamry.cz
Telefon: +420 483 369 818, +420 777 914 016
Kontaktní adresa pro přijímání nabídek uchazečů:
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry. Nabídky lze poslat doporučenou poštou,
kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké
Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 -11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá
7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod. nebo po telefonické dohodě na tel. Čísle + 420 483 369 818
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3. Zadávací dokumentace
Závaznost zadávací dokumentace:
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování nabídky.
Poskytování zadávací dokumentace:
Textová část zadávací dokumentace a některé její přílohy jsou zveřejněny na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Části zadávací dokumentace, které nejsou uveřejněny, budou zájemcům poskytnuty zdarma
elektronicky na základě písemné žádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané
kontaktní osobě na: tajemnik@velkehamry.cz nebo na adresu: Město Velké Hamry, Ing.
Martina Vacková, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry nebo do datové schránky vivbhhv.
Součásti zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
1.
2.
3.
4.

Textová část zadávací dokumentace včetně příloh a písemná výzva
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo
Projektová dokumentace (dále jen „projekt“)
Položkový výkaz výměr prací, dodávek a služeb (dále jen „výkaz výměr“)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti
zaslané kontaktní osobě zadavatele na email: tajemnik@velkehamry.cz nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace včetně
přesného znění dotazu budou nejpozději do 3 pracovních dnů zveřejněny na profilu
zadavatele. Uchazeči jsou povinni sledovat zveřejňované informace na profilu zadavatele.
Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na telefonním čísle +420 777 914 026
– Bc. Soňa Tůmová.
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4. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou stavební práce k projektu
vybudování zahrady v přírodním stylu u mateřské školy ve Velkých Hamrech.
Provedou se hrubé terénní úpravy, vykopou se a vybetonují základy pro navržené dřevostavby, jejich
výroba a montáž na místě. Provedou se tesařské a pokrývačské práce a nátěry. Smontuje se dodaný
typový skleník.

Název veřejné zakázky: „Naše zahrada – náš svět (stavební práce)“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení: poptávkové řízení mimo režim zákona
Kódy CPV zakázky:
45400000-1 Práce při dokončování budov
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště

Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací:

15. března 2014
31. srpna 2014

Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí.
Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny
zahájení a dokončení díla.
Místo plnění veřejné zakázky: zahrada mateřské školy ve Velkých Hamre parcela č. 463/3 v
k.ú. Velké Hamry
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

580 tis. Kč bez DPH

Popis veřejné zakázky:
Jedná se o výstavbu několika objektů na zahradě mateřské školy spolu se souvisejícími
terénními a zemními úpravami. Jde o výstavbu dílny (pracovnu) S01, skleník S02, altán s
lávkou S03, stavby pro chovatelství S04, kazatelny (pozorovatelny) S05 a altánu Tee Pee S06.
Přesná specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) v příloze č. 4.
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
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•
•
•

Projektu
Položkového rozpočtu – výkazu výměr (soupis prací) zpracovaného projektantem a
oceněného uchazečem (dále jen „rozpočet“)
Nabídky uchazeče, předložené v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka“)

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel v nabídce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení (příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Nesplnění
této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Rozsah kvalifikace:
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a. Základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným
prohlášením (součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
b. Profesních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel v nabídce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů
čestným prohlášením (součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení
originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů:
Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku
nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského registru, oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Požaduje
se oprávnění k podnikání znějícím na stavební práce.
Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace
d. Technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel v nabídce prokazuje čestným prohlášením (součást přílohy č. 2 zadávací
dokumentace).
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení
originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů:
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•
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Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za
posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o jednotlivém finančním objemu
zakázek min. 290 tis. Kč bez DPH.
Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení
musí být vystavena objednatelem a musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.

Prokazování splnění kvalifikace:
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a
hodnocení nabídky uchazeče.
Nesplnění kvalifikace:
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být veřejným zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje oznámit své rozhodnutí o
vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení uveřejněním na profilu zadavatele.
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
6. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu
se zadávací dokumentací, a to částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
•
•
•

Cena díla bez DPH,
Samostatně DPH,
Celková cena díla včetně DPH

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude doložena uchazečem oceněným výkazem výměr (rozpočtem).
Neoceněný výkaz výměr je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena, odpovídající
ceně uvedené v rozpočtu, bude uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a na Krycím listu nabídky.
Jakýkoliv nesoulad mezi neoceněným výkazem výměr dle zadávací dokumentace a výkazem
výměr doloženým uchazečem v jeho nabídce (scházející položky, scházející ocenění položky
hlavních rozpočtových nákladů, nulová ocenění položky hlavních rozpočtových nákladů,
nesprávné množství měrných jednotek atp.) je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího
řízení.
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Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr (rozpočtu) jsou cenami pevnými po
celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení
ceny.
Položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče bude součástí
nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo.
Sleva z ceny:
Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do
jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy
z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.
Překročení výše nabídkové ceny:
Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám
sazeb DPH.
7. Technické podmínky
Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci, v projektu a ve výkazu
výměr.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Materiály a dodávky jmenovitě uvedené v této zadávací dokumentaci event. v projektu nebo ve výkazu
výměr nejsou závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v
takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

Časový harmonogram:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce jako přílohu návrhu smlouvy o dílo doložil podrobný
časový harmonogram prací na dané dílčí plnění.

8. Omezení subdodavatelů
Dle „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ dostupných na
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/14187/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemcepodpory-v-opzp/ , je dle čl. 5.7.1 omezena míra subdodávek na stavebních projektech. Za
subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými
subjekty pro vítěze zadávacího řízení.
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Zadavatel neumožňuje, aby části veřejné zakázky byly plněny prostřednictvím
subdodavatelů.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Podání nabídky:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Jazyk nabídky:
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí
být předloženy v českém jazyce.
Varianty nabídky:
Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.
Závaznost nabídky (zadávací lhůta):
Uchazeč je vázán svou nabídkou 60 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
Návrh smlouvy:
Uchazeč je povinen předložit jako nedílnou součást nabídky předběžný návrh smlouvy
(příloha č. 3 zadávací dokumentace), jejichž předmětem je plnění (dodání) celého předmětu
tohoto zadávacího řízení, včetně jeho specifikace, a to v souladu se všemi podmínkami této
zadávací dokumentace zadávacího řízení a obecně závaznými právními předpisy. Návrh
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Struktura nabídky:
Zadavatel požaduje, aby z důvodu přehledného posouzení a hodnocení nabídek, bylo
dodrženo níže uvedené členění nabídky:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
2. Obsah nabídky
(nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých částí nabídky)
3. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2)
4. Návrh smlouvy v tištěné podobě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (příloha č. 3)
Příloha smlouvy: položkový rozpočet (příloha č. 4)
časový harmonogram
Před uzavřením smlouvy bude zadavatel požadovat předložení těchto dokladů:
1. Základní kvalifikační kritéria (součást přílohy č. 2)
2. Profesní kvalifikační předpoklady (originály nebo ověřené kopie) – výpis z OR,
doklady o oprávnění k podnikání (ŽL provádění staveb)
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (originály nebo ověřené kopie)
Seznam stavebních prací za posledních 5 let,
Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací
4. Doklad k pojištění odpovědnosti za škodu (originál nebo ověřená kopie)
Název projektu: „Naše zahrada – náš svět (stavební práce)“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

Formální požadavky na nabídku:
Nabídka bude zpracována v tištěné formě a to v jednom originále (označeném „originál“) a
v jedné kopii (označené „kopie“).
Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Všechny listy nabídky včetně
příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídky bude svázána do jednoho
svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka (originál spolu s kopií) musí být podána v jedné uzavřené obálce, která musí být
označena názvem veřejné zakázky a slovem NEOTVÍRAT. Obálka musí být opatřena adresou
adresáta a adresou uchazeče, na niž je možné zaslat písemné oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, případně další korespondenci.
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
10. Otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 10. 3. 2014 ve 13:00 hodin. v kanceláři
starosty na MěÚ Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry. Při otevírání obálek mají
právo být přítomni zástupci uchazečů, kteří podali nabídky (maximálně 2 osoby za jednoho
uchazeče).
11. Posouzení a hodnocení nabídek
Posouzení nabídek:
Hodnotící komise provede posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nabídku v rozporu
s platnými právními předpisy. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny.
Hodnotící komise rovněž posoudí nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací a
dodávek a výkazu výměr.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí
veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo
oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém
případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele.
Hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
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Hodnotící komise bude hodnotit cenu bez DPH doloženou oceněným výkazem výměr –
položkovým rozpočtem. Celková výše nabídkové ceny bude zapsána v textu návrhu smlouvy
o dílo.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky (tj. zda jde či nejde o mimořádně nízkou cenu).
12. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje.
Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za
škodu způsobenou zadavateli v hodnotě min. ve výši nabídkové ceny před uzavřením
smlouvy o dílo.
Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží zadavateli uchazeč, se kterým bude uzavřená
smlouva o dílo před jejím uzavřením. Nesplněním této povinnosti dodavatelem se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Zadavatel podané nabídky nevrací a nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel požaduje součinnost vybraného uchazeče při veřejnosprávní kontrole.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez udání důvodů.
Na předmět plnění veřejné zakázky je zadavateli přislíbena dotace z OPŽP. V případě
rozhodnutí o neposkytnutí podpory bude zadavatel nucen zrušit zadávací řízení nebo
odstoupit od již uzavřené smlouvy o dílo. Stejně tak bude zadavatel postupovat v případě, že
nastanou na straně zadavatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude zadavatel
schopen poskytnout spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
14. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou
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součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.
15. Závěrečné ustanovení
Splnění podmínek uvedených ve výzvě je nezbytnou podmínkou pro zařazení nabídky
uchazeče do hodnocení na výběr zhotovitele předmětné veřejné zakázky.

Ve Velkých Hamrech dne 21.2.2014
Ing. Jaroslav Najman, starosta

Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet (výkaz výměr)
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
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