Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve
veřejné zakázce „Stavební úpravy a dostavba místních
komunikací Holoubkov“
V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“) a s odkazem na ust. § 18 odst. 3 zákona, Obec Holoubkov, sídlem Holoubkov
48, 338 01 Holoubkov, vyzývá k vypracování, podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební
úpravy a dostavba místních komunikací Holoubkov“.
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce
regionálního operačního programu NUTS 2 Jihozápad a s pokyny pro zadávání zakázek
uvedených v této příručce.
Předpokládaná cena předmětu plnění u této veřejné zakázky na stavební práce
nepřesahuje 6 mil. Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
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Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, v rámci realizace akce
„Stavební úpravy a dostavba místních komunikací Holoubkov“ spočívající ve
vybudování nové komunikace a nových chodníků v části obce zvané Chejlavy.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky dále definován v obchodních podmínkách.
Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu
výměr, které tvoří přílohu této výzvy.
Předmětem díla je nad rámec výše uvedené projektové dokumentace také:
• zajištění vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí v místě staveniště a jeho
bezprostředním okolí.
• organizace pravidelných týdenních kontrolních dnů stavby
• dodání a montáž staveništní informační tabule s důležitými údaji o prováděné
stavbě
• pořízení videozáznamu stávajícího stavu prostoru v okolí stavby
• zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím
vyhotovení
• vyhotovení geodetické zaměření skutečného provedení ve 4 vyhotoveních
Tato výzva obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebných prací v tištěné a
elektronické podobě. Tištěná forma výkazu výměr má v případě rozporu mezi oběma
dokumenty prioritu. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz
výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Vyzyvatel
doporučuje zájemcům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro
vyžádání dodatečných informací dle zákona o veřejných zakázkách.

Technická kritéria pro dodávku stavebních prací
Ø stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením
Ø zhotovitel zajistí provedení videozáznamu stávajícího stavu komunikace,
chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam
bude uložen na CD ROM ve formátu AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel
nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
Ø stavba bude nejpozději do 7 dnů od předání staveniště označena informační
tabulí s důležitými údaji o prováděné akci. Informační tabule bude na staveništi
umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a dodavatel ji odstraní po
předání dokončeného díla. Obsah informační tabule bude před umístěním na
staveništi konzultován s investorem a veškeré změny informací budou na tabuli
průběžně opravovány.
Ø zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci stavby se správci a majiteli
inženýrských sítí, zejména včas oznámit zahájení prací a přizvat zástupce těchto
organizací před záhozem výkopů /min. 3 dny předem/. O převzetí prací bude
proveden zápis.
Ø objednatel požaduje účast zástupců zhotovitele na přejímacím řízení hotového
díla, řízení týkajících se odstraňování závad vyplývající z předávacího protokolu
a kolaudaci díla.
Ø nepotřebný materiál bude odvezen na příslušnou skládku odpadů. Skládku
objednatel neurčuje ani nezajišťuje. Při předání díla toto doloží patřičným
potvrzením, Veškeré tyto práce a činnosti je nutné zahrnout do ceny díla.
Ø Použitelný vybouraný materiál bude odvezen na skládku TS (bude dohodnuto
při předání stanoviště).
Ø Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a je
povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Ø místa určená pro přechod chodců řešit jako bezbariérové podle vyhlášky č.
369/2001 Sb. a dle jiných platných předpisů.
Ø Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy uplatněných
ze stavebního řízení a podmínky správců sítí.

Ø zhotovitel prokazatelně oznámí nejpozději 10 dní před zahájením prací
majitelům přilehlých objektů a pozemků zahájení prací a seznámí je
s harmonogramem postupu prací a zajistí přístup, případně vjezd do jejich
objektů
Ø Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými
normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy,
evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné
v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a
uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi
projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
Ø zhotovitel je povinen před započetím realizace stavby sdělit vyzyvateli písemnou
formou, zda při realizaci stavby budou naplněny podmínky dle § 15 zákona č.
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě
naplnění výše uvedených podmínek je zhotovitel povinen zpracovat nebo zadat
zpracování plánu BOZP na staveništi a cena za jeho zpracování bude zahrnuta
do ceny díla.
Ø zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů
nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením prací o způsobu provádění prací,
případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz,
seznámí je s harmonogramem postupu prací a zajistí přístup, případně vjezd do
jejich objektů. Splnění této povinnosti zhotovitel prokazatelně oznámí
objednateli.
Ø vybraný zhotovitel předloží před podpisem smlouvy návrh postupu a provádění
výstavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zejména s ohledem na
umožnění pohybu chodců v daném území během realizace stavby vč. řešení
dopravy (zajištění možnosti zásobování, uzavírky, objížďky apod.)
Ø Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
dodavatele, (nabídkou se ve smyslu § 68 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách
rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele, z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty) musí respektovat stanovené obchodní
podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu
s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo vyzyvatele. Návrh
smlouvy bude předložen dodavatelem ve formě doplněných obchodních
podmínek.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště zájemci, s nímž
bude uzavřena smlouva
Předpoklad zahájení prací je 07/2009
Ukončení díla:
nejpozději do 15.12.2009 (nejzazší termín dokončení a předání
celého díla). Termín splnění celého předmětu veřejné zakázky včetně zpracování
dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení
(dále jen termín dokončení díla) stanoví zájemce v nabídce.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně vyzyvatele bude nemožné termín
předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby
trvání zadávacího řízení) bude se zájemcem, s nímž bude uzavřena smlouva, jednáno o
posunutí termínu dokončení realizace stavební zakázky.
V případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím
případně nečinností dodavatele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavební
zakázky.
Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, podepsání
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích, atestech použitých materiálů a předání projektové dokumentace o
skutečném stavu provedení díla ve 3 vyhotoveních (včetně zakreslení zaměřených
inženýrských sítí, které byly vyměněny nebo nově instalovány), formátu dgn, dgv nebo
dxf, geodetického zaměření ve 4 vyhotovení.

Lhůta splnění bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo a budou stanoveny sankce při
jejím nedodržení. Harmonogram postupu prací předložený v soutěži o výběr dodavatele
bude závazný pro provádění díla.
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh
smlouvy).
Přílohu této výzvy tvoří závazné obchodní podmínky vyzyvatele, které vyzyvatel
zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o dílo.
Vyzyvatel požaduje, aby zájemci obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu
akceptovali a zpracovali je jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své
nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo zájemce nesmí obsahovat další ustanovení
odlišná od obchodních podmínek.
Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 18
měsíců na vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení. Zájemce může
navrhnout v návrhu smlouvy delší záruční dobu, která bude kritériem hodnocení.
Změny Obchodních podmínek v tomto směru jsou přípustné.
Zájemce je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Zájemce doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v
požadovaném rozsahu a další údaje stanovené vyzyvatelem (údaje v textu vyznačené
údajem „*********“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným
způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru
(podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení o tom, že
zájemci jsou odpovědni společně a nerozdílně vůči vyzyvateli.
Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán statutárním orgánem zájemce
nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z
nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za
neúplnou.
Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude
patrno časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze
strany zájemce podepsán statutárním orgánem zájemcem nebo jinou osobou k tomu
oprávněnou.
Vyzyvatel umožňuje, aby zájemce realizoval veřejnou zakázku za pomoci
subdodavatelů. V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky
(prostřednictvím třetí osoby), umožňuje vyzyvatel, aby plnění formou subdodávek bylo
v rozsahu maximálně 30 % z objemu veřejné zakázky. Vyzyvatel požaduje uvést v
nabídce zájemce (v příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky
bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je zájemce
povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona). Tím není dotčena
výlučná odpovědnost zájemce za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění
seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na
základě písemné dohody smluvních stran. Součástí nabídky musí být listina, ze které
vyplývá, že subdodavatel bude pro zájemce uvedenou subdodávku v rámci této veřejné
zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi zájemcem a
subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky.

Způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti
V soutěži budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujících kritérií:
• Výše nabídkové ceny bez DPH................................................................ váha 60 %
• Termín realizace ve dnech ……………………….................................… váha 10 %
• Délka záruky za dílo v měsících nad požadovaný rámec…………...... váha 15 %
• Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace díla ………… váha 15 %
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, například doba záruky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
V rámci dílčího kritéria „Výše nabídkové ceny bez DPH“ bude vyzyvatel hodnotit
celkovou výši nabídkové ceny bez DPH dle odst. 4.1 Obchodních podmínek.
Dokončením realizace zakázky se rozumí předání a převzetí díla po jednotlivých částech
dle čl. 8.6. obchodních podmínek. Lhůta pro dokončení realizace veřejné zakázky počíná
běžet předáním a převzetím staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště
07.07.2009. Staveniště může být předáno i dříve, nejpozději však bude předáno
07.07.2009. Konec lhůty realizace zakázky musí připadnout nejpozději na 15.12.2009.
Hodnocení kritéria termín realizace ve dnech bude provedeno tím způsobem, že bude
hodnocena nabízená doba dokončení díla v kalendářních dnech ode dne následující po
předpokládaném nejpozdějším předání staveniště tj. od 07.07.2009.
V rámci dílčího kritéria „Délka záruky v měsících nad požadovaný rámec„ bude
vyzyvatel hodnotit nabídky dle následujících subkritérií, která budou hodnocena
samostatně a následně bude vypočten z jednotlivých bodových údajů matematický
průměr získaných bodů a tento bodový průměr bude sloužit jako bodové hodnocení
tohoto dílčího kritéria.:
a)
subkritérium 1 – délka záruky na stavební práce nad požadovanou minimální
délku
Délka záruky na stavební práce je vyzyvatelem stanovena v minimální délce 60 měsíců.
Vyzyvatel omezuje v rámci dílčího subkritéria záruka za stavební práce v maximální
délce 84 měsíců. Takto nabídnutá délka záruky bude bodově hodnocena 100 body,
nabídne-li dodavatel záruku delší než 84 měsíců platí, že nabídnutá záruka bude bodově
hodnocena stejně jako maximálně stanovená délka záruční doby, tedy 100 body.
Vyzyvatel upozorňuje, že v případě, nabídnutí záruky v délce 60 měsíců obdrží zájemce
0 bodů.
b)
subkritérium 2 – délka záruky na vodorovné dopravní značení a svislé dopravní
značení nad požadovanou minimální délku

Délka záruky na vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení je požadována
minimálně 18 měsíců. Vyzyvatel omezuje v rámci dílčího subkritéria záruku na
vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení v maximální délce 36 měsíců.
Takto nabídnutá délka záruky bude bodově hodnocena 100 body, nabídne-li dodavatel
záruku delší než 36 měsíců platí, že nabídnutá záruka bude bodově hodnocena stejně
jako maximálně stanovená délka záruční doby, tedy 100 body. Vyzyvatel upozorňuje, že
v případě, nabídnutí záruky v délce 18 měsíců obdrží zájemce 0 bodů.
V rámci dílčího kritéria „Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace díla“
bude vyzyvatel hodnotit dodavatelem nabídnutou smluvní pokutu za nedodržení
termínu realizace zakázky v Kč/den prodlení, přičemž minimální požadovaná výše
smluvní pokuty může činit minimálně 5.000,- Kč/den. Vyzyvatel omezuje v rámci
dílčího kritéria maximální výši smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace
zakázky na 15.000,- Kč/den. Takto nabídnutá smluvní pokuta bude hodnocena 100
body; nabídne-li dodavatel smluvní pokutu vyšší než 30.000,- Kč/den, platí, že
nabídnutá smluvní pokuta bude bodově hodnocena stejně jako maximální výše smluvní
pokuty, tedy 100 body.
Místo plnění/realizace:
Holoubkov, ZÚJ 559814
Identifikační údaje o vyzyvateli:
Název vyzyvatele:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Jména osob oprávněných za vyzyvatele jednat:
Telefon:
E-mail:

Obec Holoubkov
Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
územně samosprávný celek
002 58 717
Miroslav Vild, starosta obce
+ 371 751 131, 724 186 834
ouholoubkov@netro.cz

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s., Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci:
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentaci, kontaktní osoba: Kontaktní osobou
ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Martin Budiš,
martin.budis@akpzl.cz, tel. 775 337 535, Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl
v.o.s., Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, který zajistí odpovědi na případné dotazy
zájemců.
Údaje o úhradě nákladů za zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace včetně výkazu výměr bude k dispozici u osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností na základě písemné objednávky zájemce po uhrazení
poplatku za reprodukci v hotovosti výši 200,- Kč včetně DPH. Žádost o zadávací
dokumentaci musí být vyzyvateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podávání nabídek.

Lhůta pro předání, rozeslání zadávací dokumentace zájemcům:
datum:
do 5 dnů po objednání e-mailem
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci:
datum:
19.06.. 2009 do 15.00 hodin
Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum:
do 24.06. 2009 do 13.00 hod.
Adresa pro podání nabídky:

Obec Holoubkov
Holoubkov 48
338 01 Holoubkov

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o zájemci v rozsahu
uvedeném v § 17 písm. d) zákona. Na krycím listu musí být uvedena nabídková cena
v následující struktuře:
•
•

výše DPH v Kč
celková cena v Kč s DPH

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.
Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací
lhůty.
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je zájemce povinen podat písemně v
originále (označeném „ORIGINÁL“) a v kopii (označené „KOPIE“) v souladu se
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k
prokázání splnění kvalifikace. Současně bude kompletní nabídka předložena v
elektronické podobě na mediu (CD-ROM – nejlépe na první straně nabídky v nalepené
schránce).
Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů vyžadovaných vyzyvatelem musí být
zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich neověřená
kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za
rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem
tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by
vyzyvatele mohly uvést v omyl.
Krycí list nabídky, čestná prohlášení, vyplněný formulář pro rekapitulaci celkové ceny,
návrh smlouvy a prohlášení o počtu listů budou podepsány osobou oprávněnou jednat
za zájemce. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán zájemce, je nutno
přiložit podepsanou plnou moc k zastupování zájemce.
Zájemce v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi zájemcem a
vyzyvatelem.
Zájemce předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká
dokladů prokazujících splnění kvalifikace zájemce. Každý zájemce je povinen předložit
návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) nebo PDF.
Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem zájemce a zřetelně
označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Stavební úpravy a dostavba místních komunikací
Holoubkov“
Na obálce nabídky musí být uvedena kontaktní adresa zájemce.
Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.
Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami
datum: 24.06.2009
hodina: 14.30 hod.
Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek: Obec Holoubkov, Holoubkov 48,
338 01 Holoubkov, zasedací místnost. Otevírání obálek proběhne bez účasti zájemců o
veřejnou zakázku.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklad
Vyzyvatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění základních kvalifikačních
předpokladů obdobně jako podle § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona, a to formou čestného
prohlášení, tak jak je uvedeno v ustanovení § 62 odst. 2 zákona.
Profesní kvalifikační předpoklady
Vyzyvatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění profesních kvalifikačních
předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který
předloží listiny požadované v § 54 zákona:
1. dle písm. a) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2. dle písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatelé doloží
živnostenský list pro živnost "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",
případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto oprávnění vyplývá.
3. dle písm. d) zákona – doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění
veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Vyzyvatel
požaduje, aby zájemce prokázal, že má osoby – vlastní zaměstnance, které jsou
autorizované ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění pro obor „Dopravní
stavby“ a bude vykonávat funkci stavbyvedoucího.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zájemce
vyzyvatel požaduje předložení dokladů požadovaných v § 54 zákona:
1. dle § 55 odst. 1, písm. a) zákona – pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
minimálně 5 mil. Kč/rok.
Po celou dobu realizace veřejné zakázky bude dílo pojištěno. Pojištění bude
sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla a to až do
výše díle. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v
souvislosti s realizací díla včetně pojištění proti úrazům vzniklým na staveništi

jiným osobám než zaměstnancům dodavatele. Pojištění bude uzavřeno
zhotovitelem díla a bude krýt riziky vyplývající z činnosti všech účastníků
dodávky (včetně subdodavatelů apod.). Doklady o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen doložit
pojistnou smlouvou nebo potvrzení pojišťovny v originálu nebo stejnopisu s
ověřením jeho pravosti.

Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zájemce pro plnění této
veřejné zakázky na stavební práce vyzyvatel požaduje předložení následujících dokladů:
1. dle §56 odst. 3, písm. a) zákona – seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací v rozsahu min. 5 zakázek, které mají
charakter pozemních komunikací (silnice i chodník) a jejichž finančním objem činí
minimálně 5 mil. Kč bez DPH. Uvedenou skutečnost prokáže dodavatel seznamem
těchto dodávek, přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení podepsané osobou
oprávněnou jednat za objednatele zakázky nebo čestné prohlášení zájemce. Z textu
referenční listiny nebo čestného prohlášení bude patrný název akce, doba plnění,
finanční objem dodávky a osoba včetně kontaktu, u které lze reference ověřit. Dále
bude obsahem osvědčení, zda dodávka probíhala ve stanovené kvalitě.
2. dle §56 odst. 4 zákona – jakost dodávek prokazuje dodavatel předložením
certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady
ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou (dle § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
zákona č. 71/2000 Sb.) nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě
Evropské unie. Systém řízení jakosti musí být doložen pro činnosti „Provádění
staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování".
Požadavky na prokázání ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů – lze
nahradit jinými rovnocennými doklady, a to v případě, že zájemce není z objektivních
důvodů schopen prokázat splnění kvalifikace.
Ostatní požadavky a informace k veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, obchodních podmínkách, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Požadavky na zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována podle projektové části zadávací dokumentace (výkaz
výběr je součástí projektové dokumentace) a bude samostatně uvedena pro jednotlivé
objekty a provozní soubory definované výkazem výměr (výčet stavebních objektů je
uveden v textové části zadávací dokumentace). Položkové rozpočty musí být součástí
nabídky a musí být uvedeny ve struktuře: popis položky – měrná jednotka – počet
měrných jednotek – jednotková cena – cena celkem.
Upozornění: Do nabídkové ceny bude zahrnuta i cena za zpracování dokumentace
skutečného provedení, geodetického zaměření skutečného provedení a geometrického
plánu pro zápis do katastru nemovitostí. Rovněž bude do nabídkové ceny zahrnuta cena
i za všechny další součásti předmětu veřejné zakázky uvedené v čl. 2 Vymezení
předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zájemcem uvedena v nabídce v této struktuře:
Cena bez DPH v Kč

Výše DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Stavební práce
Nestavební práce
Celková cena za
plnění veřejné
zakázky
Zájemce prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících dokladů:
a) souhrnným sestavením celkových nákladů (souhrnný rozpočet) s určením konečné
ceny díla;
b) celkovou rekapitulací – tj. soupisem všech objektů a popřípadě provozních souborů
s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením
celkové nabídkové ceny ve shodném členění;
c) položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory;
d) elektronickou formou dokladů uvedených pod písm. a) - c) ve formátu Microsoft
EXCEL ve struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou.
Výkazy výměr v tištěné i elektronické podobě budou ve formátech použitých u
jednotlivých výkazů v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH, a která bude
zahrnovat veškeré náklady nutné k provedení díla v požadovaném rozsahu, včetně
nákladů na zábory, kompletační činnost, zkoušky, revize, dále poplatky za provedené
činnosti a služby správců inženýrských sítí. Do ceny musí zájemce zahrnout
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, veškeré ztížené podmínky,
které lze očekávat apod. Cenu nejvýše přípustnou lze překročit jen za podmínek
stanovených ve smlouvě. Jedná se o následující:
- objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které jsou uvedeny v
projektové dokumentaci nebo v jiném zadání
- objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena
v projektové dokumentaci nebo v jiném zadání
- v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.
Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení předmětné zakázky.

Doklady prokazující nabídkovou cenu
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
a)
souhrnným sestavením celkových nákladů (souhrnný rozpočet) s určením
konečné ceny díla
b)
položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty
c)
elektronickou formou dokladů uvedených pod písm. a)-b) ve formátu Microsoft
EXCEL ve struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou

Položkový výkaz výměr

Vyzyvatel jako součást zadávací dokumentace předkládá položkový výkaz výměr
požadovaných prací a konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Dodavatel je
oprávněn převést si tento položkový výkaz výměr do podoby vhodné pro jeho
zvyklosti, ale je povinen:
•
dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty
•
dodržet obsahovou náplň položkového výkazu výměr.
a následně převést položkový výkaz výměr do požadované elektronické formy a
příslušného formátu.

Práva vyzyvatele

Vyzyvatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky
zadávacího řízení.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným zájemcem, je příslušný zájemce povinen o této změně vyzyvatele
bezodkladně písemně informovat.
Vyzyvatel nepřipouští varianty nabídky.
Vyzyvatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce zájemce u třetích
osob.
Zájemce ve své nabídce uvede, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným
osobám. U každé části veřejné zakázky zadané jiné osobě zájemce uvede její finanční a
věcné vymezení, identifikační údaje této osoby.
Vyzyvatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označena
v souladu s výzvou, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude
vyjímatelný.
Vyzyvatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Vyzyvatel nehradí náklady na vypracování nabídek.

Holoubkov dne 20.05.2009

Miroslav Vild
starosta obce

