Financováno z účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi
v roce 2013

Oznámení o veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídek na
stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

„Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“
Identifikační údaje zadavatele:

zastoupeno:

Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ: 002 63 036
starostou Ing. Pavlem Smutným
tel.: 482 360 320, sekretariat@nmps.cz

Zadávací dokumentace k předložení nabídky na stavební práce
Název a popis předmětu veřejné zakázky:
Stavební práce spojené s akcí „Obnova mostu M-01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“
v rozsahu dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr. Předmětem projektové
dokumentace je obnova stávajícího mostu. Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího
objektu v havarijním stavu a na jeho místě bude postaven nový železobetonový most.
Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek
specifikovaný v této zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci.
Variantní řešení není přípustné.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
45221111-3 Výstavba silničních mostů
Místo a doba plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je p. p. č. 2398 k. ú. Nové Město pod Smrkem a p. p. č. 202/2
k. ú. Hajniště pod Smrkem.
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení díla: 3. 8. 2015
Dokončení díla: 30. 11. 2015
Prohlídka místa plnění:
Organizovanou prohlídku místa plnění veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá, neboť místo
je volně přístupné. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné
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zakázky před podáním nabídky a může popřípadě požádat o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám dle § 49 zákona.
Kvalifikace uchazečů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona předložením čestného prohlášení dle § 53
odst. 1 písm. a) až k) ne staršího než 90 dnů - příloha č. 1;
b) profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne staršího než 90 dnů (kopie);
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; takovýto doklad nesmí být
ke dni podání nabídky (podání žádosti o účast, případně odeslání/předání předběžné nabídky),
starší než 90 dnů;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (kopie);
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – požadavek je autorizace v oboru mosty
a inženýrské konstrukce.
1. V případě, že tato osoba je zaměstnancem dodavatele, předloží dodavatel čestné
prohlášení o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou
za dodavatele.
2. V případě, že se jedná o externí spolupráci s takovou osobou, předloží dodavatel čestné
prohlášení o budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné
zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou osobou.
c) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - příloha č. 2.
d) technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který doloží:
realizaci obdobných akcí, ve které uchazeč vystupoval jako generální dodavatel. Jedná se tedy
stavební zakázky na kompletní stavby nových železobetonových silničních mostů. Tyto tři akce
obdobného rozsahu, realizovaných v posledních pěti letech se dokládají společně současně
s osvědčením objednatelů o jejich řádném plnění. Na osvědčení musí být jasně specifikováno,
kdo byl dodavatel stavby a kdo investor.
Případné změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona. Pokud do doby rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit.
V takovém případě je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému
zadavateli.

2

Financováno z účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi
v roce 2013

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění. Současně také platí zákaz dodavatele podat
vlastní nabídku a zároveň v jiné nabídce vystupovat v roli subdodavatele, jímž dodavatel
prokazuje kvalifikaci. Subdodavatel však může figurovat v nabídkách u více dodavatelů.
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho
nabídka dále hodnocena.
Platební podmínky:
 Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky.
 Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací do výše provedených prací k termínu předání a převzetí
dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 60 kalendářních dnů
od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
 V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany
zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených
uchazečem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Sankční ujednání:
Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad
a nedodělků ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zadavatel
rovně stanovuje lhůtu pro odstranění vad a nedodělků oznámených v záruční době 30 dnů
od doručení oznámení o výskytu vady a pro případ prodlení uchazeče s odstraněním řádně
oznámené vady smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý dne prodlení. Smluvní pokuty
nejsou jakkoli omezeny, vedle nich přísluší zadavateli i náhrada škody.

Záruční doba:
Stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.
Uchazeč není oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s úhradou svých
závazků, uchazeč rovněž není oprávněn své pohledávky vůči zadavateli zastavit či postoupit
nebo jednostranně započítat.
Ostatní podmínky veřejné zakázky:
Uchazeč se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré níže uvedené dokumentace, rozhodnutí
a podmínky /dále jen podmínky/:
 Dokumentace pro výběr zhotovitele ( PDPS) č. 2015-005. Projekční kancelář KH-Mosty,
Hrnčířská 2985, 47001 Česká Lípa., Ing. Mareček, Ing. Hájková.
 Výkaz výměr
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji uchazeč v plném
rozsahu.
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Jednotné zpracování nabídky:
 Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.
 Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci
sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití
bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo zajištěno provázkem s pečetí.
 Nabídka bude předložena v jednom originálním výtisku vyhotoveném nesmazatelnou
formou.
 Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou uchazeče.
 Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a uzávěr obálky opatřen razítkem
uchazeče. Obálka s nabídkou bude dále zřetelně označena nápisem „NEOTVÍRAT“,
včetně nápisu názvu veřejné zakázky „Obnova mostu M-01 přes Lomnici, Nové Město
pod Smrkem“.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné
zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
 samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
 nabídková cena včetně DPH
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách
uvedených ve výkazu výměr ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr.
Uchazeč ocení předložený výkaz výměr. Veškeré podklady k vypracování nabídky budou
předány zadavatelem uchazeči v elektronické či listinné podobě.
Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady
nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách
výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem
na svou odbornost předpokládat. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové
rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to,
že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně
ostatních položek položkového rozpočtu. Uchazeč je vázán cenou po celou dobu realizace akce.
Zhotovitel nabídky prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace před podpisem
návrhu smlouvy o dílo seznámil a že mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty,
zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení, bylo
dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které
by mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Dodavatel se seznámil s volně přístupným místem
realizace akce a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro
provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci
v zadávacím řízení.
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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.
Nabídky nesplňující podmínky zadávací dokumentace budou vyloučeny.
Nabídka bude členěna v tomto pořadí:
 krycí list nabídky;
 doklady prokazující kvalifikaci dle § 50 zákona; příloha 1, příloha 2 a další kvalifikace
uchazečů
 oceněný položkový rozpočet;
 seznam subdodavatelů s věcně vymezeným rozsahem plnění, které budou v rámci
subdodávek dodavateli poskytovat;
 návrh smlouvy o dílo s doplněním obchodních a platebních podmínek podepsaný
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - u právnických
osob způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou
povinny doložit příslušné pověření či plnou moc. Součástí smlouvy bude souhlas s body
zadávací dokumentace;
 pokud podává nabídku více dodavatelů společně kopii listiny, z niž vyplývá, že všichni
tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli závazků
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.
Způsob hodnocení veřejné zakázky:
Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídková cena včetně DPH
100%
Podání nabídky:
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny do sídla zadavatele
nebo osobně na adresu:
Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
Pracovní doba:
pondělí 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Lhůta k podání zpracované nabídky:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 22. 7. 2015 do 15:00 hodin.
Otevírání obálek
Termín otevírání obálek je stanoven na 22. 7. 2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
v Novém Městě pod Smrkem.
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Prohlášení zadavatele:
Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné budou vyloučeny. Důvodem
k vyloučení nabídky uchazeče z účasti na veřejné zakázce bude nedodržení nebo změna
zadaných údajů ve výkazu výměr.
Pokud uchazeč nemá o zpracování nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o podmínkách smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými uchazeč prokáže splnění kvalifikačních
předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů
uchazečů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.
Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých uchazečů
sdělovat třetím osobám.

V Novém Městě pod Smrkem dne 7. 7. 2015

….............................................................
Ing. Pavel Smutný
starosta města
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