Město Bystřice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(ZD)
Výzva č. 2011/4005

Název veřejné zakázky:

„Osazení jímek u obytného domu Jarkovice čp.25“
Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen zákon), protože se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu (§ 12 odst. 6 zákona) s předpokládanou hodnotou do 6.000.000,- Kč bez
DPH.
Zadavatel vyzývá okruh zájemců k podání nabídky.

Zadavatel:
Město Bystřice
Dr. E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Zastoupení: Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
IČO: 00231525

1.
Základní údaje
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování nabídky na osazení jímek u obytného domu Jarkovice
čp.25.

Zadavatel ve smyslu zákona
Veřejný zadavatel

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupené:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
00231525
Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města

Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

Ing. Olga Mokošová, místostarostka města
317 783 090, 602 402 325
olga.mokosova@mestobystrice.cz

2.

Charakteristika veřejné zakázky

Tato zakázka je klasifikována jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.
a) Předmětem plnění je osazení jímek u bytového domu čp.25 v Jarkovicích podle projektové
dokumentace stavby vypracované projektantem p. Šebkem a upřesněná těmito podmínkami a
zadávacími podklady
b) Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem
a předáním všech dokladů nutných pro kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu.
c) Rozsah stavby dle projektové dokumentace.
d) Zadavatel sděluje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory , průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
e) Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního
výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a
způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či výrobce
s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem jinak preferován či
zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je povinen
dodržovat minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň
zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

3.

Místo plnění / realizace

Stavba je realizována na pozemku dle katastru nemovitostí č. 1129/3 v k.ú. Jarkovice.

4.

Časová specifikace

Předpokládaný termín zahájení stavby:
Předpokládaný termín ukončení stavby:

08/2011
10/2011

5.

Technická specifikace

Projektová dokumentace byla vytvořena v květnu 2011 v souladu s platnými zákony,
vyhláškami a normami České republiky. Pozdější úpravy norem a vyhlášek nejsou
v projektové dokumentaci promítnuty.
Cenová nabídka musí obsahovat položkový rozpočet.

6.

Požadavky na kvalifikaci

Rozsah kvalifikace podle § 50 zákona:
1. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
předložením čestného prohlášení dle přiloženého vzoru.
2. Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán ne starším 90 dnů,
b) dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina) v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky,
c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

7.

Kritéria pro zadání zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria a to výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována v souladu se projektovou dokumentací.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění
zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:
i. Nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH
Povinnou součástí nabídky bude ceněný výkaz výměr /slepý rozpočet).
Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky.

Pokyny pro zpracování a podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky
Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 21 dnů. Tato lhůta začíná běžet dne

9.6.2011 a končí dne 30.6.2011 v 9.00 h.
Uchazeč doručí svojí nabídku v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě v jedné
obálce osobně nebo doporučenou postou na adresu:
Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Do konce lhůty k podání nabídek, tj. do 30.6.2011 do 9.00 h.

Obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření, na uzavření opatří svým
razítkem, zpáteční adresou a zřetelně označí
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
OSAZENÍ JÍMEK JARKOVICE
Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené, nebudou do
soutěže přijaty.
Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a
opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10.

Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a
to ve smyslu § 84 zákona. Uchazeči nemají nárok na úhradu náklad, spojených s účastí a
z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Účastník výběrového řízení souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů účastníka
výběrového řízení a parametrů nabídek na webových stránkách města:
www.mestobystrice.cz..

11.
a)

b)
c)

12.

Zadávací podklady a jejich doplnění
Zadávací podklady v elektronické podobě jsou umístěny na webových stránkách Města
Bystřice www.mestobystrice.cz.
Vlastní projektová studie v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle zadavatele po
předchozí telefonické domluvě.
Každý uchazeč je oprávněn požadovat na zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději do 5
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Telefonická žádost nebude přijímána.

Ostatní informace
a) Každý uchazeč je povinen před podáním nabídky informovat o povaze
zakázky. Případné nejasnosti si musí vyjasnit před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích
podmínek, chybně navržená nabídková cena,
nerespektování místních
zvláštností, nevyřešení nejasností apod. neopravňují uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
b) V případě, že po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebude plně
připraveno financování akce, vyhrazuje si zadavatel právo použít některou
z následujících variant bez nároku zhotovitele na smluvní pokutu:
i. Pokračování v pracích a jejich úhradou po finančním zajištění
ii.
Dočasné zastavení prací
iii.
Odstoupení od smlouvy
c) Výsledek výběru je nepřenosný na jiné firmy
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

e) Nabídky, veškerá korespondence,probíhající mezi uchazečem a zadavatel a
dokumentace týkající se zadávacího řízení, musí být zpracována v českém
jazyce, který je považován za jazyk tohoto řízení.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechati si všechny nabídky obdržené
v souvislosti se zadávacím řízením V důsledku toho nemají uchazeči žádné
právo vyžadovat navrácení své nabídky zpět.
g) Tato výzva bude ve smyslu § 38 zákona uveřejněna na úřední desce zadavatele
po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

13.

Seznam zadávací dokumentace

Projektová dokumentace
V Bystřici dne 8.6.2011
…………………………………………..
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

