Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35, 561 69 Králíky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního
programu NUTS 2 Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

1. Obecné informace
1.1

Název zakázky:

1.2

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
jednající:
kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

1.3

Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu

Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35, 561 69 Krákíky
00580911
Ladislav Janočko, starosta obce
Bc. Richard Novák, místostarosta obce
+420 465 634 122, mobil 777021660

obec.dolnimorava@tiscali.cz

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Název:
Sídlo:
IČ:
jednající:
kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

Hudeček, s.r.o.
Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí
25922319
Jiřím Hudečkem, jednatelem společnosti
Jiří Hudeček, Bc. Eva Frnková
+420 465 521279, +420 736 629 213
hudecek.uo@wo.cz
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1.4

Účel řízení:
Účelem tohoto řízení je získání nabídek a výběr nejvýhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku: „Dolní Morava – vybavenost cestovního ruchu“ , včetně souvisejících
prací, dodávek a služeb.
Realizace zakázky je součástí připravovaného projektu s názvem „Dolní Morava –
vybavenost cestovního ruchu“, na který zadavatel podal žádost o spolufinancování
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti v cestovním ruchu
(CZ.1.13/3.100/14.00923)
Tyto zadávací podmínky jsou vypracované v souladu s platnou metodikou pro zadávání
veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a současně se jedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Zadávací řízení je vedeno jako zjednodušené podlimitní
řízení dle § 38 zákona na veřejnou zakázku na dodávky
Tato výzva včetně příloh je zároveň kompletní zadávací dokumentací.

2. Předmět veřejné zakázky
2.1

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávky, doprava, montáž, stavební práce,
služby) všech objektů dle zadávací dokumentace akce včetně souvisejících prací a
služeb, dle dále uvedené specifikace:
Rozsah předmětu plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, v popisech a
ve výkazech výměr, vypracovaných projektantem a zadavatelem. Uvedené podklady
včetně projektové dokumentace a příslušných stavebních povolení jsou součástí
zadávacích podkladů (Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně výkazů výměr)
Kód CPV: 45212110-0 Výstavba středisek pro volný čas
37535200-9 Vybavení hřišť
90714100-6 Informační systémy zaměřené na životní prostředí

Akce je dle projektové dokumentace a dle žádosti o spolufinancování členěna
následovně:
- 1. Altán a sklad sportovního vybavení
- 2. Areál volnočasových aktivit
- 3. Naučná cyklotrasa
- 4. Orientační cedule a směrovky
- 5. Kopaná studna, vystrojení a závlaha
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Projektová dokumentace a další zadávací podklady vymezují základní parametry akce,
parametry vybavení inventářem, určují polohopisně území, upřesňují vazby na okolí, na
staveniště. Materiálově, prostorově a architektonicky poměrně podrobně a závazně
určují objekty
Uchazeči v nabídce do položkových rozpočtů zohlední a zapracují veškeré nezbytné
práce, montáže, dodávky a služby, včetně souvisejících prací, které jsou potřebné
k úplnému a řádnému provedení akce.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v souladu s ustanovením § 44
odst. 9 zákona).
Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména:
- kompletní dodávka a montáž všech zařízení a objektů dle zadávací a projektové
dokumentace
- realizační, dílenská a výrobní projektová dokumentace včetně statických výpočtů a
výkresů, dopadových ploch, bezpečnostních zón, vzájemných odstupů, mantinelů
a plánu BOZP, vše v potřebném rozsahu;
- projektová dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou
infrastrukturu, včetně údržby používaných cest a jiných komunikací, zajištění a
ochrana staveniště a materiálu proti krádeži a vandalismu;
- zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, pasportů, záručních listů, revizí a
veškerých dalších dokumentů potřebných k předání akce a zabudovaných zařízení
objednateli, ke zkušebnímu provozu a ke kolaudačnímu řízení, vše v českém jazyku
- zaškolení a zacvičení obsluhy;
- odzkoušení zařízení (provozní a ostatní jiné zkoušky, komplexní individuální
odzkoušení díla, technické prohlídky), zajištění a předání potřebných dokumentů a
dokladů v přehledné složce, vše v českém jazyku
- účast a součinnost při kolaudaci, případně na zkušebním provozu
- veškeré potřebné geologické a geodetické práce včetně vytýčení stavebních
objektů oprávněným geodetem;
Předmět zakázky zahrnuje pro zhotovitele veškeré dodávky, montáže, zkoušky a
služby potřebné k úplnému provedení díla a k jeho uvedení do provozu a pro kolaudaci.
Další údaje o akci a staveništi, které souvisí s předmětem díla a jeho cenou:
- staveniště se nachází v oblasti, která je přísně sledována z hlediska ochrany
životního prostředí (NATURA 2000 – výskyt chřástala polního, Chráněná krajinná
oblast Kralický Sněžník)
- staveniště podléhá dozoru archeologů;

3. Zadávací řízení
3.1

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.7.2011 v 10.00 hod. CET.

3.2

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11.7.2011 od 15.00 hod. CET v sídle
zadavatele.
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3.3

Místem pro osobní podání nabídek je sídlo osoby pověřené zadavatelskou činností,
v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím
držitele poštovní licence na adresu: Hudeček s.r.o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí
s tím, že odpovědnost za doručení zásilky ve lhůtě pro podání nabídek zůstává na
dodavateli. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky (nikoli
předání k poštovnímu doručení). Zadavatel bude evidovat podané nabídky. Dodavatel,
který podá nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky.

3.4

O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno písemně požádat u osoby
pověřené výkonem zadavatelské činnosti. Zadávací dokumentace v listinné podobě
bude poskytnuta proti úhradě v hotovosti ve výši 1200,- Kč včetně DPH, v elektronické
verzi proti úhradě v hotovosti ve výši 240,- Kč včetně DPH. O zaslání zadávací
dokumentace je rovněž možno požádat na e-mailové adrese: hudecek.uo@wo.cz

3.5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4,381 mil. Kč bez DPH.

3.6

Zadávací lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů

3.7

Předpokládané termíny plnění veřejné zakázky:
Zahájení prací:

v období od 1.8. do 23.8. 2011

Dokončení

nejpozději

do 30.10.2011

3.8

Místem plnění veřejné zakázky je Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

3.9

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění. Místo plnění je volně přístupné.
Prohlídka místa plnění za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí písemné
(e-mailové) domluvě s panem Ladislavem Janočkem, starostou obce Dolní Morava
nebo Bc. Richardem Novákem, místostarostou (obec.dolnimorava@tiscali.cz).

4. Požadavky na nabídku dodavatele
4.1

Požadavky na nabídku

4.1.1

Nabídka dodavatele bude podána v neprůhledném balíku/obálce, bude řádně
zabalena a zapečetěna proti neoprávněné manipulaci přelepením, v místě přelepky
bude opatřena razítkem, případně podpisem dodavatele (je-li fyzickou osobou) či
jeho statutárního zástupce (je-li dodavatel právnickou osobou).

4.1.2

Přední strana balíku/obálky bude označena v pravé spodní části označením
a adresou zadavatele, v levé horní části bude obsahovat identifikaci dodavatele a
adresu, na kterou lze nabídku zaslat zpět, byla-li doručena po zadávací lhůtě.
Uprostřed přední strany bude balík/obálka výrazným způsobem označena heslem
„NABÍDKA – NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky.

4.1.3

Nabídka bude podána písemně 1x v originále.

4.1.4

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce a
v písemné formě. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění
kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do
českého jazyka. Elektronické podání nabídky není možné. Nabídka bude kvalitním
způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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4.1.5

Každé jedno vyhotovení nabídky bude, včetně veškerých požadovaných dokladů
a příloh, svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem
zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy budou v pravém dolním
rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1.

4.1.6

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem/za dodavatele nebo zmocněnou osobou; v případě
podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či
jiného platného pověřovacího dokumentu.

4.2

Struktura nabídky

Zadavatel pro usnadnění manipulace s nabídkami požaduje, aby nabídka obsahovala
zejména tyto dokumenty v tomto pořadí:
a) Krycí list nabídky – vyplněný vzor, jež je přílohou této výzvy (Příloha č. 2: Krycí
list nabídky). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby;
b) Smlouva o sdružení (pokud předkládá nabídku více osob společně);
c) Plná moc pro osobu podepisující nabídku, není-li oprávněna jednat za dodavatele
ex lege;
d) Cenová nabídka v požadované struktuře dle bodu 6. Nabídková cena a její
struktura.
e) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
f)

Návrh smlouvy o dílo – vyplněný přiložený vzor, který je přílohou této výzvy
(Příloha č. 3: Smlouva o dílo), podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem/za dodavatele;

5. Kvalifikační předpoklady
5.1
5.1.1

5.1

Prokazování splnění kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikačních požadavků je předpokladem posouzení a hodnocení
nabídky dodavatele. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů dle
níže uvedené specifikace.

Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splňuje požadavky dle § 53
zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží čestné prohlášení podle § 62, odst. 2 zákona, podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem/za dodavatele pro splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
§ 53 odst. 1 zákona
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5.2

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

-

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele – osvědčení o autorizaci
odpovědné osoby dodavatele v oboru pozemní stavby a vodohospodářské stavby

5.3

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
který předloží:

5.4

-

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel ve své nabídce doloží čestné
prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání
smlouvy a záruční lhůty mezi dodavatelem a objednatelem. Zadavatel stanovuje
minimální výši pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě na 5 000 000,- Kč

-

údaj o celkovém obratu dodavatele, a to za poslední tři účetní období, formou
čestného prohlášení. Zadavatel stanovuje minimální výši obratu 5 000 000,- Kč za
každý rok.

Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
-

seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto dodávek nebo čestné prohlášení
dodavatele v souladu s § 56, odst.1, písm.a). Zadavatel požaduje prokázat
minimálně dvě obdobné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech
z okruhu akcí charakteru volnočasových aktivit a dvě obdobné zakázky z okruhu
akcí charakteru značení turistických tras a turistického mobiliáře. Obdobnou
dodávkou se rozumí akce z uvedeného oboru a charakteristiky, jejíž finanční objem
byl alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH. Seznam bude mít formu čestného prohlášení a
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele
.

6. Nabídková cena a její struktura
6.1

S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky bude nabídková cena
sjednána ve členění: cena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková
cena bude uvedena v českých korunách (Kč), ve kterých proběhne také úhrada ceny
díla.
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K tomuto účelu dodavatel předloží vyplněný položkový rozpočet včetně rekapitulace
nabídkové ceny, který je součástí Přílohy č. 1: Projektová dokumentace včetně
výkazů výměr
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
6.2

Nabídková cena bude sjednána jako celková za celý rozsah akce a bude stanovena
jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré dodávky, práce a
služby vymezené v předmětu plnění této veřejné zakázky.

6.3

Platnost cenové nabídky beze změn požaduje zadavatel po celý rok 2011

7. Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu
smlouvy o dílo obligatorního charakteru. Text smlouvy je přílohou této výzvy (Příloha č. 3:
Smlouva o dílo). Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž
smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude podepsána (ve všech částech
k podpisu určených) osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. Takto nepodepsaná
smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka,
která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo bude obsah smlouvy pozměněn mimo
místa určená k vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění
podmínek zadání.

8. Způsob hodnocení nabídek
8.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

9. Závěrečná ustanovení
9.1

Požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci je dodavatel povinen plně
a bezvýhradně respektovat.

9.2

Zadavatel nepřipouští jiné variantní řešení.

9.3

Zadavatel neposkytne dodavatelům náhradu nákladů spojených s účastí v tomto
zadávacím řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako
součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

9.4

Jakýkoli pokus dodavatele získat důvěrné informace, uzavřít nezákonné dohody
s jinými dodavateli nebo ovlivnit hodnotící komisi nebo zadavatele před nebo během
hodnocení nabídek povede k odmítnutí nabídky.

9.5

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případech definovaných v zákoně
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9.6

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
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o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9.7

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že zasedání hodnotící komise je oprávněn se
účastnit zástupce poskytovatele dotace – Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod.

V Dolní Moravě 24.6.2011

……………………………………………
Podpis oprávněné osoby

Přílohy:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně výkazů výměr,
vypracovaná projektantem a zadavatelem.
Příloha č. 2:

Krycí list nabídky

Příloha č. 3:

Smlouva o dílo

Příloha č. 4:

Stavební povolení
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