Výkon činností TDI a BOZP – Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský
potok u Penny MK-15“

Název projektu: Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15
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Preambule
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle Pokynů pro zadávání zakázek (přílohy č. 5a
Příručky pro žadatele) v rámci Regionálního operačním programu NUTS II Severozápad pro období
2007 – 2013 a externího metodického pokynu č. 68.
Veřejná zakázka zároveň respektuje zásady postupu zadavatele v souladu se zněním ustanovení §
6 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačním programu NUTS II
Severozápad pro období 2007 – 2013.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.
Dodavatel je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit přes profil zadavatele nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné
informace, uveřejní zadavatel dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele na profilu zadavatele.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace, příp. požadované ve výzvě k podání nabídek. Uchazeč je dále povinen plně
respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které
nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení
vyloučeny.
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IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel
Sídlo
IČ
DIČ
Profil zadavatele

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
00259586
CZ00259586
https://ezak.sokolov.cz/

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

Ing. Zdeněk Berka, starosta města
Milada Dudková
602 311 062
milada.dudkova@mu-sokolov.cz
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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora - TDI a
činnosti koordinátora BOZP při provádění díla "Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny
MK-15 " {dále jen "dílo").
Při provádění činností zadavatel výslovně nepožaduje denní účast osob zajišťujících tyto činnosti
na stavbě.
Podrobný výčet činností je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru investora.
Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho
obsahem.
Součástí nabídkové ceny bude také závazek k případné zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení
reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.
Předpokládaná hodnota investice v rámci projektu „Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u
Penny MK-15“ je 6 mil. Kč bez DPH.
2.2

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300.000,- Kč bez DPH.
Z toho:
 TDI

250.000,- Kč bez DPH

 BOZP

50.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň maximální hodnotou pro podání nabídky. V případě, že
nabídka překročí maximální hodnotu, bude vyloučena z účasti v zadávacím řízení.
2.3

Klasifikace předmětu plnění

CPV
71315400-3

Stavební dozor

71317200-5

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

2.4

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění:
Předpokládané zahájení: 01. 02. 2015
Předpokládané ukončení: kolaudací, 15. 10. 2015 – limitní termín pro vydání kolaudačního
souhlasu, limitní termín dokončení stavby je 21. 9. 2015
Skutečná doba provádění závisí na délce trvání stavby, veškeré služby musí být poskytovány po
celou dobu provádění stavby
Místem plnění veřejné zakázky jsou budova městského úřadu v Sokolově, č.p. 1929, k. ú. Sokolov.
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
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KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázáni splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení
nabídky uchazeče v tomto řízení.
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a)

splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona,

b)

splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona,

d)

splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.

4.1

Požadavky na kvalifikaci
4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady
V souladu s ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje
uchazeč,
a) který 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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,
b) který 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který 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 bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) ZVZ 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
4.1.2 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
zákona předložením čestného prohlášení.
Doporučujeme, aby uchazeč ve své nabídce použil vzor četného prohlášení dle přílohy č. 2 této
zadávací dokumentace.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
V souladu s ust. § 54 písm. a), b) a d) zákona profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů.
4.2.1 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona
předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, k ust. § 54 písm. a) zákona,
 živnostenského oprávnění související s předměty činností této veřejné zakázky, případně výpis
ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá, k ust. § 54 písm. b) zákona,
 v oblasti činnosti technických poradců v oblasti stavebnictví, investorsko –
inženýrská činnost či obdobné;
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 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Technický dozor investora: osvědčení o autorizaci udělené podle 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 v oboru mosty a inženýrské
konstrukce, k ust. § 54 písm. d) zákona.
 Koordinátor BOZP: osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vydané subjektem akreditovaným
MPSV dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti, v platném znění, k ust. § 54 písm. d) zákona.
4.3 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit:
 seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu, doby poskytnutí a zdrojů financování; přílohou tohoto seznamu musí být:
 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
4.3.1 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm.
a) zákona předložením:
 Seznamu významných služeb obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních
3 letech, s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a zdrojů financování. Z předloženého
seznamu musí vyplývat, že uchazeč (dodavatel) v uvedeném období realizoval nejméně:
a) 2 významné služby - výstavba, rekonstrukce mostů a mostních konstrukcí v hodnotě
minimálně 3 mil. Kč bez DPH, na které uchazeč vykonával technický dozor investora. Jedna
z těchto významných služeb musí být financována ze zdrojů EU.
b) 1 významnou službu - výstavba, rekonstrukce mostů a mostních konstrukcí v hodnotě
minimálně 3 mil. Kč bez DPH, na které uchazeč vykonával koordinátora BOZP.
4.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Uchazeč v rámci své nabídky předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je
povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Doklady, prokazujících splnění kvalifikace musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné formě a
v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském
jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
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Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
4.5 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 – Návrh Příkazní smlouvy.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 3 (Příkazní smlouva) Zadavatel
výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy.
Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele (zejména,
nikoliv však pouze, jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k
cenám). Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze
o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele. Návrh smlouvy musí
akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění
příslušné veřejné zakázky.
Návrh Příkazní smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
příslušně zmocněnou; originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy!!!
4.5.1 Podmínky, za kterých je možné překročení nabídkové ceny
Změna sjednané ceny je možná pouze:
 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4.5.2 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky
včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná.
• Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění veškerých činností souvisejících s plněním předmětu
této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.
Měnou zadávacího řízení je Kč.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu Příkazní smlouvy v tomto členění:
A.

Úplata za činnost TDI v období realizace stavby
Cena bez DPH .............
DPH

.............

Cena s DPH

.............
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B.

Úplata za činnost TDI v období po dokončení stavby
Cena bez DPH .............

C.

DPH

.............

Cena s DPH

.............

Úplata za činnost koordinátora BOZP:
Cena bez DPH .............
DPH

.............

Cena s DPH

.............

Celkem A + B + C (bez DPH) ..................................................

Kč

DPH 21%

…...……………………………………..……

Kč

Celkem úplata

.............................…………...……….

Kč

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

5

MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDKY, DOBA, V NÍŽ LZE NABÍDKY PODAT, TERMÍN
PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo zaslat doporučeně poštou či
jinou kurýrní službou, do podatelny zadavatele na adrese:
Městský úřad Sokolov, Odbor správy majetku, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 06. 10. 2014 do 13:30 hodin. Za čas podání nabídky
odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným
přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno
převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně
označena: NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Výkon činností TDI a BOZP –
Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15.
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Na obálce musí být uvedena také adresa uchazeče.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce.
Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.
Termín prohlídky místa plnění:
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním
nabídky. Termín prohlídky místa plnění není stanoven z důvodu toho, že pozemky, resp. území
přímo dotčená realizací veřejné zakázky, jsou volně přístupná.

6

POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABÍDKY
Nabídky budou předloženy v jednoduché formě členění:

6.1
6.2
6.3
6.4

7

Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto
zadávací dokumentací.
Podepsaný návrh Příkazní smlouvy doplněný o požadované údaje (příloha č. 3 této zadávací
dokumentace).
Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, apod.).

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31.12.2014. Všichni uchazeči jsou do okamžiku
uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

8

POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy.
Uchazeč je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
Uchazeč je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. ust. § 2 písm. e) zákona o
finanční kontrole).
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění.
Projektová dokumentace je k nahlédnutí po předchozí telefonické dohodě u kontaktní osoby
zadavatele.
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10 PRÁVA ZADAVATELE
10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- soutěžní podmínky změnit,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu až do podpisu smlouvy,
- změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pokud:
- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené
ve výzvě k podání nabídek,
- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni zhotovitelé,
- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci,
- odmítl uzavřít smlouvu i zhotovitel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít,
10.3 Zadavatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na akci nebude
poskytnuta dotace.

SEZNAM PŘÍLOH
příloha č. 1 - Krycí list
příloha č. 2 - Čestné prohlášení – splnění základní kvalifikačních předpokladů
příloha č. 3 – Návrh Příkazní smlouvy
Příloha č. 4 - Rozsah předmětu činností TDI a BOZP
V Sokolově dne 10. 09. 2014

________________________________
Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov
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