MĚSTO

BYSTŘICE

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výzva číslo 06/2012
Pro výběr zhotovitele stavby
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu
na akci:

„Úpravna vody Božkovice“

Zadavatel:
Město Bystřice
se sídlem Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 218
IČ 002 31 525
osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních – starosta města Mgr. Daniel Štěpánek

Zástupce zadavatele:
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem; IČ: 250 23 829
kontaktní osoba: Bc. Iva Kořanová, iva.koranova@provod.cz, tel.: 474 720 571

A. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je zajištění stavebních prací dle projektové dokumentace „Bystřice –
rekonstrukce ÚV, úpravna vody Božkovice“ zhotovené společností PROVOD – inženýrská
společnost s.r.o. Dokumentace řeší vybudování nové vrtané studny profil 160mm hloubky 39
m. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. V okolí studny bude zřízeno pásmo hygienické
ochrany. Na stoupací potrubí navazuje výtlačný řad do úpravny vody. Délka výtlaku je 115 m.
Stávající úpravna vody bude vybavena novou technologií v souladu s projektovou částí
zadávací dokumentace
Předpokládané investiční náklady akce jsou ve výši do 3 mil Kč bez DPH.
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
44161200-8
45232430-5

Vodovody
Stavební práce na výstavbě úpraven vody

B. Požadavky na jednotný způsob členění a
zpracování nabídky
Způsob zpracování nabídky:
Nabídku podá uchazeč v jednom originále a jedné tištěné kopii. Součástí originálu bude
oceněný výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě (ve formátu .xls na CD) další
požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídka, bude zpracována v českém jazyce a bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče,
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací
dokument.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh a zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem,
provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně
bílou samolepící páskou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány,
nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky jsou rovněž další
dokumenty požadované zadavatelem.
Nabídka bude podána v obálce, která bude zřetelně označena nápisem

!!! SOUTĚŽ – „Úpravna vody Božkovice“ - NEOTVÍRAT !!!

Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče a IČ.

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí

1. Krycí list nabídky
Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1.

2. Prokázání kvalifikace dodavatelů
Kvalifikaci prokáže uchazeč podle této zadávací dokumentace kopiemi dokladů, pouze čestná
prohlášení budou předložena v originálech a plné moci v ověřených kopiích. Vše bude pevně
spojeno s nabídkou.
2.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
 dle § 53 odst. 1 písmeno zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „zákon“) zájemce doloží čestným prohlášením dle § 62 odst. 2 zákona.
Jde-li o právnickou osobu, četné prohlášení musí být podepsáno každým členem
statutárního orgánu, rovněž je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí toto čestné prohlášení být podepsáno každým
členem.
2.2 Profesní kvalifikační předpoklady
 dle § 54 písmene a) zákona zájemce doloží kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů;
 dle § 54 písmene b) zákona zájemce doloží kopií dokladu o oprávnění k podnikání
(Provádění staveb, jejich změn a odstraňování);
 dle § 54 písmene d) zákona zájemce doloží kopií osvědčení „Autorizace v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“;
2.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
 dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona zájemce doloží platnou a účinnou smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 3 mil.
Kč (v kopii),
2.4 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů:
 dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona zájemce doloží seznam realizovaných
vodohospodářských staveb realizovaných za posledních 5 let. Minimálně 3 z těchto
staveb musí být stavby vodohospodářské obdobného charakteru (výstavba nebo
rekonstrukce úpraven vody) v min. hodnotě 3 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou
stavbu. Uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění,
která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda
tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

 dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát
systému řízení jakosti podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000
akreditovanou osobou nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona.
 dle § 56 odst. 5 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky doklad o
registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých
technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou, nebo ekvivalent dle
§ 56 odst. 5.
Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč při plnění veřejné zakázky zajistil přísné dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zadavatel požaduje zajištění těchto opatření na úrovni
normy OHSAS 18001:1999. Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce certifikát
prokazující zavedení systému řízení řady OHSAS 18001, tj. systému řízení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v organizaci uchazeče.
Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci
1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z
níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace. A dále doklady v souladu s § 51 odst. 4. Dodavatel není
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a)
(výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
2. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou),
nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
3. Pravost a stáří dokladů
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud za
uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná
plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v ust. § 58 zákona, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel
své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu
bezodkladně písemně oznámí.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
(tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato
povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
veřejného zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.

3. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Uchazeč předloží doplněný návrh smlouvy o dílo v souladu se soutěžními podmínkami a
opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. (viz příloha č. 2)
Nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo bude harmonogram prací, finanční
harmonogram a oceněný výkaz výměr.

4. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za nabídku dle § 67 zák. č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost zájemce může doručit i elektronickými prostředky na emailovou adresu zástupce zadavatele iva.koranova@provod.cz nebo v listinné podobě na
kontaktní adresu zástupce zadavatele.
Dodatečné informace poskytnuté zadavatelem budou doručeny současně všem zájemcům,
kteří písemně požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné informace k
zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

C. Obchodní podmínky a podmínky zadavatele

1. Způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena bude uvedena v CZK.
2. Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč dodrží, jestliže splní tyto
požadavky zadavatele:
a)
Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování
stanoveným zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.
b)
Doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný výkaz výměr
(položkový rozpočet) - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami
maximálními po celou dobu realizace díla.
c)
Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při
oceňování slepého výkazu výměr , který obdržel jako součást zadávací dokumentace,
dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce
stavebního charakteru, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou náplň
výkazu výměr.
d)
Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a
ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí
položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený
v projektové dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle
této Zadávací dokumentace. Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů nebo
z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr (např. formou doplnění položek výkazu
výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr
apod.), je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným
zákonem (§49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna
se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v
rozsahu zadávacích podmínek. Pokud uchazeč ocení jiný výkaz výměr než ten, který je
součástí zadávacích podmínek vystavuje se riziku, že zadavatel bude klasifikovat tuto
změnu jako porušení podmínek zadávacího řízení.

e)

f)
V případě, že uchazeč podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v
Zadávací dokumentaci, bude jeho nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona.

2. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktury budou vystavovány měsíčně po odsouhlasení
zadavatelem.

3. Předpokládané termíny plnění
Předpoklad zahájení prací Předpoklad ukončení stavebních prací -

4. Sankce

01.07.2012
01.07.2013

Uchazeč uvede sankce v návrhu smlouvy o dílo - zadavatel si vyhrazuje právo o uchazečem
navržených sankcích před podpisem smlouvy jednat.

5. Ostatní závazné podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. Důvody pro zrušení řeší § 84 zákona.
Zadavatel zruší veřejnou zakázku také v případě, že nabídková cena přesáhne finanční objem
předpokládaných investičních nákladů.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny
prodloužit, případně práce přerušit.
Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného
porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také
považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (SOD, krycí list, atd.)
Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli
v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada škody.

6. Variantní řešení
Variantní řešení není povoleno.

D. Podání a hodnocení nabídek
1.

Podání a otevírání nabídek

Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na podatelnu (v čase od 8:00 – 15:00 hodin
v pracovní dny) na adresu: Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, v řádně
uzavřené obálce, na které bude uvedeno označení firmy, její zasílací adresa, sídlo, IČ a nápis:

!!! SOUTĚŽ – „Úpravna vody Božkovice“ - NEOTVÍRAT !!!
Na adresu zadavatele bude doručena nejpozději do 30.4.2012 do 10:00 hod.
Právo zúčastnit se otevírání obálek s nabídkami mají kromě zadavatele, hodnotící komise a
zadavatelem jmenovaných osob i uchazeči, kteří předložili svoji nabídku.
Otevírání obálek je neveřejné.
Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit max. 1 osoba. V případě, že se
nejedná o statutárního zástupce uchazeče, musí být tato osoba uchazečem zplnomocněna.
Nabídku podá uchazeč v jednom originále a jedné kopii. Součástí originálu bude
oceněný výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě (ve formátu .xls na CD)

2. Hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
Způsob hodnocení nabídek
Nabídky hodnocených uchazečů budou seřazeny od nejnižší ceny k nejvyšší. Hodnotit
se bude cena bez DPH a bez rezervy.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude komise vyžadovat od uchazeče
písemné zdůvodnění, které musí uchazeč doručit do 3 pracovních dnů zadavateli.
V případě rovnosti dvou či více nabídek, rozhodují o celkovém pořadí nabídek zkušenosti
uchazečů prokázané předloženými referencemi.

3.Posouzení nabídek
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených ve výzvě k podání
nabídky a v této zadávací dokumentaci. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny
požadavky výše uvedené, bude nabídka vyloučena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné
zakázky vyloučen.

4. Lhůty
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky nejpozději
do 60 kalendářních dnů, které začínají běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání
nabídek. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do konce lhůty pro oznámení rozhodnutí
zadavatele uchazečům. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta
prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet dnem podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle
§ 82 odst. 3. Zadávací lhůta se stanovuje na 90 dní.

V Bystřici dne 29. března 2012

……………………………………………..
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

