MĚSTO

BYSTŘICE

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výzva č. 02/2012
Název veřejné zakázky:

„Město Bystřice - elektropráce“
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen Zákon). V souladu s ustanovením §18 odst. 5 Zákona se toto zadávací řízení
nebude řídit postupem stanoveným Zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky
nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, zadavatel však bude dodržovat zásady
uvedené v §6 Zákona. Veřejná zakázka se dále řídí platnou Směrnicí o zadávání veřejných zakázek
a nabídkových řízení města Bystřice č. 4/2011 ze dne 20. 2. 2011 včetně pozdějších dodatků.
Zadavatel vyzývá okruh zájemců k podání nabídky.

Zadavatel:
Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Zastoupení: Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
IČ: 002 31 525

Odpovědná osoba: Mgr. Daniel Štěpánek
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1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava veřejného osvětlení, revize, oprava městského rozhlasu
a oprava elektrického zařízení bytového a nebytového fondu v majetku města Bystřice dle níže
uvedené specifikace a to na základě smlouvy na dobu určitou na 2 roky. Předpokládaná hodnota
zakázky po dobu trvání smlouvy je 1 700 000 Kč.
Zadavatel: Veřejný zadavatel
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
002 31 525
Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města

Kontaktní osoba: Zdeňka Mrázková, tel.:317 783 180,e-mail: zdenka.mrazkova@mestobystrice.cz

2. Charakteristika veřejné zakázky
•
•

Tato zakázka je klasifikována jako zakázka malého rozsahu na služby.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o dílo, jejímž předmětem budou
opravy, servis a revize elektrických zařízení ve správě Města Bystřice.
•
Elektropráce požadované touto zakázkou zahrnují opravu veřejného osvětlení, revize
elektro, opravy elektro bytového a nebytového fondu, opravy městského rozhlasu, instalace
slavnostního osvětlení, vytyčování vedení VO.
•
Rámcová smlouva bude po ukončení zadávacího řízení uzavřena s maximálně dvěma
vybranými uchazeči, kteří se umístí na nejlépe hodnocených místech z hodnocených nabídek.
Rámcová smlouva může být uzavřena i s jedním vybraným uchazečem.

3. Časová specifikace
Předpokládaný termín započetí prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

05/2012
05/2014

4. Požadavky na kvalifikaci
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
•
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,
•
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,
•
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,
•
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
Dodavatel musí mít platná oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky a být řádným
plátcem DPH.
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5. Kritérium hodnocení nabídky
•

Nabídky budou hodnoceny podle třech kritérií, dle jejich váhy a s využitím bodové stupnice
od 1 do 100 bodů.
•
Pořadí nabídek bude stanoveno součtem vážených individuálních bodových hodnocení
jednotlivých kritérií. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti,
pomocí bodovací stupnice. Matematicky vyjádřitelné údaje budou hodnoceny v sestupném
pořadí podle absolutní výše. Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů.
Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce ( v případě kdy
nejvýhodnějším údajem je nejnižší hodnota). Získané body v příslušném dílčím kritériu budou
vynásobeny stupněm významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů (vážené body) za
všechny dílčí kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvýhodnější nabídkou je
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. V případě shodného výsledku u dvou či více nabídek
rozhodne pro stanovení pořadí nižší zúčtovací hodinová sazba za servisní opravu.
•

Kritéria hodnocení nabídek:
• výše hodinové zúčtovací sazby v Kč za servisní opravu v době od 7-16 h v Kč bez DPH,
váha 20 %
• modelový případ opravy výbojky veřejného osvětlení na 10 m stožáru s 2 metrovým
výložníkem ve městě Bystřice - váha 50 %. Celková cena uvedena v Kč bez DPH. (viz
příloha č. 1)
• modelový případ havarijní opravy kabelu v poruše v délce 50 m v chodníku
s asfaltobetonovým povrchem tloušťky 5 cm - váha 30 %. Celková cena uvedena v Kč bez
DPH. (viz příloha č. 2)

6. Pokyny pro zpracování a podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Nabídka bude členěna:
a) titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče
v následujícím členění:
•

název obchodní firmy nebo jméno a příjmení uchazeče,

•

sídlo, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu;

•

právní forma uchazeče;

•

identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno;

•

daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, v opačném případě uvede uchazeč, že není
plátcem DPH;

•

uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče či za uchazeče;

•

uvedení kontaktní osoby uchazeče;

•

telefonické spojení, e-mailové spojení na uvedenou kontaktní osobu;
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•

doručovací adresu;

b) zpracování nabídkové ceny:
•

hodinová zúčtovací sazba v Kč za servisní opravu v době pracovních dnů od 7-16 hodin v
Kč bez DPH

•

hodinová zúčtovací sazba v Kč za revizi elektro a hromosvodů v době pracovních dnů od 716 hodin v Kč bez DPH

•

hodinová zúčtovací sazba v Kč za revizi ručního elektrického nářadí a spotřebičů v době
pracovních dnů od 7-16 hodin v Kč bez DPH

•

hodinová zúčtovací sazba za vyhledání kabelových závad v době pracovních dnů od 7-16
hodin v Kč bez DPH

•

hodinová zúčtovací sazba za použití plošiny v době pracovních dnů od 7-16 hodin v Kč bez
DPH

•

modelový případ opravy výbojky veřejného osvětlení na 10 m stožáru s 2 metrovým
výložníkem – viz příloha č. 1

•

modelový případ havarijní opravy kabelu v poruše v délce 50 m v chodníku s
asfaltobetonovým povrchem tloušťky 5 cm – viz příloha č. 2

c) návrh smlouvy o dílo
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dne

30. 3. 2012 a končí dne 18. 4. 2012 v 10:00 hodin.
Uchazeč doručí svojí nabídku v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě v jedné obálce
osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Nabídka musí být doručena na adrese zadavatele nejpozději 18. dubna 2012 v 10:00 hod.
Obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření, na uzavření ji opatří svým razítkem
nebo podpisem, zpáteční adresou a zřetelně označí
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
MĚSTO BYSTŘICE - ELEKTROPRÁCE
Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené nabídky, nebudou do
soutěže přijaty.
Platnost nabídky je do 31. 7. 2012.

7. 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 nákladů, spojených s účastí a z předané
nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
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Účastník výběrového řízení souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů účastníka výběrového
řízení a parametrů nabídek na webových stránkách města: www.mestobystrice.cz.

8. Ostatní informace
α) 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.
β) Výsledek výběru je nepřenosný na jiné firmy.
χ) 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.
δ) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny nabídky obdržené v souvislosti se zadávacím
řízením. V důsledku toho nemají uchazeči žádné právo vyžadovat navrácení své nabídky zpět.
ε) Tato výzva bude ve smyslu § 38 zákona uveřejněna na úřední desce zadavatele po celou dobu
trvání lhůty pro podání nabídek.
φ) Proti výsledku výběrového řízení je možné se odvolat písemným způsobem do 15 dnů od
doručení oznámení o výsledku.

9. Obchodní podmínky
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí po obsahové stránce
odpovídat podmínkám výzvy a vlastní nabídce uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu či
doplnění předložené smlouvy uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto
zmocnění.
Do návrhu smlouvy musí být zahrnuta podmínka:
− Doba nástupu na opravu elektrozařízení do 24 hodin.
− Sankční pokuta za nedodržení lhůty dodání díla ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
V Bystřici dne 29. března 2012
……………………………………………..
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města
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Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče o
veřejnou zakázku
Název zakázky:

„Město Bystřice - elektropráce“
Zadavatel: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Uchazeč: …………………………………………………………………………………
se sídlem: ………………………………………………………………………………..
IČ: ………………………………… DIČ: ……………………………………………

ve smyslu § 62, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen
zákon)
splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53, odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) zákona
Pozn.: Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle dle § 53, odst. 1 písm.
k)- l) prokáže uchazeč předložením seznamů dle zákona formou čestného
prohlášení.
Prohlašuje tímto, že:

•
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
•
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
•
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.
•
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů.
•
není v likvidaci.
•
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
•
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele.
•
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
místa bydliště dodavatele.
•
nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů –
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
•
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Toto prohlášení podepisujeme jako

…………………………………………………………………………………………………
…
(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s r.o., fyzická osoba atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet)

V ………………..……dne………………2012.
Razítko a podpis(y) statutárního(ch) zástupce(ů) uchazeče

