Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Zadavatel :
Obec Klenovice
Klenovice 69
392 01 Soběslav
IČ: 00512672
Zastoupená – Mgr.Lubomírem Turínem - starostou obce
Mob: 724 184 497
Tel./fax: 381 524 844
e-mail : obec@klenovice.cz

Zástupce zadavatele:
EvaČechtická
AVE Bohemia spol.
Sedlečko 3
392 01 Soběslav
IČO: 61471194

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací
dokumentaci na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 dle zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění

1) Název zakázky
„STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK
A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání
veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby:
„STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK
A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“
v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

3) Stručný popis veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky jsou místní obslužné komunikace včetně chodníku jako
součást základní technické vybavenosti pro budoucí rodinné domy v jihozápadní části obce

Klenovice. Řešené komunikace se nachází v katastrálním území Klenovice a jsou zařazeny
do funkční třídy obslužné C3.
Dále se jedná o stavební úpravy chodníku podél silnice I/3. Stávající chodník je v současné
době v nevyhovujícím stavu, až na pokraji své životnosti. A třetí částí řešeného projektu jsou
stavební úpravy veřejného osvětlení kolem silnice – Klenovice.
Stavba je členěna na:
• SO1 - KLENOVICE - výstavba místní komunikace JZ
• SO2 - Stavební úpravy chodníku Klenovice
• SO3 - Stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice
Technické údaje:
•

SO1 - KLENOVICE - výstavba místní komunikace JZ
Typ komunikace: komunikace obslužné C3

•

SO2 - Stavební úpravy chodníku Klenovice
Typ komunikace: komunikace pro pěší
Délka trasy: část 1
578,0 m
část 2
150,0 m
celkem:
728,0 m
Šířka chodníku:
2,0 m
-

SO3 - Stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice:
Výměna stávajících funkčních svítidel ( 15 ks ) za nová
Demontáž nefunkčních svítidel
Srovnání stávajících vychýlených stožárů vč. Úpravy jejich ukotvení

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Dílo bude realizováno ze zdrojů EU – ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
bez DPH 9 683 856,- Kč (s DPH 11 523 789,- Kč)
•

Podkladem pro zpracování nabídky jsou projektové dokumentace, které zpracoval:
 Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II, 392 01 Soběslav, v 03/2003.
 Ing. Jiří Koplík – INPROJEKT, Hlinsko č. 49, 370 01 České Budějovice,
v 02/2008.
 Ing. Josef Adensam, ELEKTRO, EPS, ESZ – PROJEKCE, Brigádnická č.16,
České Budějovice, v 05/2008

•

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, kterou zpracoval:
Eva Čechtická, AVE Bohemia spol.,Sedlečko 3, 392 01 Soběslav.

•

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní
výrobek( nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný
standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií stanovenou.

•

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem zadávacího řízení.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, vzorové smlouvy, uchazečem
v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být
podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu
respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze
následující úpravy vzorové smlouvy: - uvést konkrétní přípustné úpravy např. pouze
doplnění
• identifikačních údajů uchazeče
•
finančních částek smluvní ceny
•
termínu zahájení a ukončení prací
•
konkrétních délek záručních lhůt
Dále však bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy!

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Realizace stavby:
•
•
•

SO1 - KLENOVICE - výstavba místní komunikace JZ:
SO2 - Stavební úpravy chodníku Klenovice:
SO3 - Stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice:

08/2009 – 10/ 2009
03/2010 – 06/ 2010
03/2010 – 06/ 2010

Místem plnění je k.ú. Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, okres Tábor, jihočeský kraj.

5) Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny bez DPH.

6) Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením,
z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle §
53 odst.1 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zákona v platném znění.
b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
•
•
•

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich
uchazeč zapsán – stejnopis nebo úředně ověřená kopie
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci - stejnopis nebo úředně ověřená kopie.
Osvědčení o autorizaci dle zák.č.360/92 Sb.v platném znění,v oboru: dopravní
stavby, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zák.č.183/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů – prostá kopie

c) K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
•

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě ( originál nebo úředně ověřená kopie )
ve výši min. 10 mil.Kč.

•

Údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů,
za poslední 3 účetní období- čestným prohlášením. Zadavatel požaduje min.
obrat 20 mil. V každém roce, za poslední 3 účetní období.

•

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby a to min. 36 měsíců.

d) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:
•

doložením certifikátu o řízení jakosti vydaného dle českých technických norem
akreditovanou osobou - ČSN EN ISO 9000 - prostá kopie

•

doložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného dle
českých technických norem akreditovanou osobou - ČSN EN ISO 14000- prostá kopie

•

Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru za poslední 3
roky

•

Seznamem techniků
veřejné zakázky

•

přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici,

či technických útvarů, jež se budou podílet na

plnění

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce- stejnopis nebo úředně ověřená kopie

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů( např. inflace ),po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1) Smlouva o dílo - celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
2) Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet
3) Vyplněný krycí list rozpočtu - naceněny jednotlivé SO + celková cena díla

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její
veškeré přílohy.

8) Jednotlivé lhůty a termíny:
•

Výzva k podání nabídky bude zaslána 5 uchazečům

•

Zadávací dokumentace – poskytnutí : zadávací dokumentace bude současně
poskytnuta všem vyzvaným uchazečům jako součást této výzvy k předložení
nabídky. Současně může být poskytnuta i jakémukoli uchazeči – dodavateli,
který o tuto veřejnou zakázku projeví zájem na základě jeho žádosti. Písemná
žádost musí být doručena nejpozději do 10.7.2009 a to na adresu zástupce
zadavatele: Eva Čechtická, AVE Bohemia spol., Sedlečko 3, 392 01 Soběslav

•

Místo pro osobní vyzvednutí : Eva Čechtická, AVE Bohemia spol., Sedlečko 3,
392 01 Soběslav- zástupce zadavatele
Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma.

•

Lhůta pro podání nabídky: 20.7.2009 do 14.00 hodin

•

Místo podání nabídky:
nabídky mohou uchazeči doručit na adresu:
Eva Čechtická, AVE Bohemia spol.,Sedlečko 3, 392 01 Soběslav.
Otevírání obálek: 20.7.2009 v 16.00 hodin
Při otevírání obálek mohou být přítomni i zástupci uchazečů.

•
•

Místo otevírání obálek: Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

•

Zadávací lhůta: do 30.10. 2009

•

Prohlídka místa plnění: po telefonické domluvě

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po
svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem
s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky( příloha zadání )
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace ( doložením příslušných dokladů)
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, se
stanovenou záruční dobou min. 36 měsíců.
Případné další přílohy a doplnění nabídky
Čestné prohlášení uchazeče o seznámení se s podmínkami výzvy a zadávací
dokumentace,o ujasnění si všech případných sporných ustanovení,technických
nejasností a dále o tom, že podmínky výzvy a zadávací dokumentace respektuje
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Nabídky budou podány v uzavřených obálkách. Na uzavřeních budou přelepky a razítka
uchazeče.Obálka bude zřetelně označena:
„STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK
A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“
veřejná zakázka, neotevírat!
Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče.

10) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
•
•
•
•

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Dojde k významné změně termínu realizace
Změní se daňové předpisy.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné
koncepce technického řešení, než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není
použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl.3 zadávací
dokumentace.

11) Práva zadavatele
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadavatel variantní řešení nepřipouští
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů
podanou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání
výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

12) Identifikační údaje zadavatele:
Název: Obec Klenovice
Sídlo: Klenovice 69
392 01 Soběslav

Okres Tábor
Jihočeský kraj
Právní forma: obec

13) Identifikační údaje zpracovatele zadání:
Název: Eva Čechtická, AVE Bohemia spol.- organizační a ekonomické poradenství
Sídlo: Sedlečko 3, 392 01 Soběslav
Právní forma: fyzická osoba podnikající
IČ: 61471194
V Sedlečku dne 1.7.2009

Eva Čechtická
( zástupce zadavatele )

