Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby
Spolufinancováno Evropskou unií z Operačního programu Životního prostředí Prioritní osa 3 –
Udržitelné využívání zdrojů energie ( FS )

V Kraslicích dne 18. 6. 2013
Akceptační číslo projektu: 13151683
V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon) a přílohy směrnice MŽP Vás tímto

vyzývám
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem: „Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě:
Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice“ zadávané mimo režim zákona. Součástí
této výzvy je zároveň technická zpráva na stavební práce zakázky.
Tato výzva k podání nabídky je zároveň po celou dobu lhůty pro podání nabídek
uveřejněna na úřední desce zadavatele.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Telefon:

Město Kraslice
Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
00259438
Ing. Zdeněk Brantl, starosta města
352 370 410

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatel je v souladu s ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., v zadávacím řízení zastoupen níže
uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění
průběhu zadávacího řízení.
Název:
.
Sídlo:
IČ:

Městský úřad Kraslice, odbor rozvoje a správy majetku města
Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
00 258 438
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Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Bahno Emil – vedoucí odboru RaSMM
bahno@meu.kraslice.cz
352 370 450, 724 180 977

U uvedené kontaktní osoby je také možno si vyžádat další informace k této veřejné zakázce
2. Název a popis předmětu veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
„Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě: Zateplení kulturního domu
č.p. 1782, Kraslice“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie (dle příručky pro
žadatele) na služby zadávaná mimo režim zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca. 90.000,- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle § 47 zákona : CPV - 71315400-3 Stavební dozor
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (dále také jen TDI)
a provedení inženýrské činnosti vyplývajících z požadavku SFŽ v důsledku spolufinancování
předmětné stavby z OPŽP.
Popis činností technického (stavebního) dozoru je obecně formulován v § 152 a 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a zahrnuje především následující úkony:
Technický dozor investora (zadavatele) bude zahrnovat dvě etapy.
1. V průběhu realizace stavby především: dohled nad dodržováním projektové
dokumentace a podmínek stavebního povolení, spolupráce s projektantem, účast
při provádění zkoušek, účast na kontrolních dnech, kontrola stavebního deníku,
kontrola zakrytých konstrukcí, kontrola postupu prací a dodržování termínů,
kontrola odsouhlasení podkladů pro vystavování faktur a pro uplatnění víceprací či
méněprací, spolupráce při vyhotovování dodatků k uzavřené smlouvě o dílo,
příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola odstraňování vad
a nedodělků zjištěných při přebírání díla, fotodokumentace postupu prací apod.
2. Po dokončení stavby především příprava podkladů pro kolaudační řízení, účast na
kolaudačním řízení, kontrola vyklizení staveniště a spolupráce se zadavatelem po
dokončení díla a při reklamaci vad díla, vypracování závěrečné zprávy o čerpání
dotace a vyhodnocení projektu apod.
Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění povinných administrativních úkonů
vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace včetně vypracování průběžných
monitorovacích zpráv, závěrečného vyúčtování akce a vyhodnocení projektu, včetně veškeré
komunikace se zástupci SFŽP v technických oblastech stavby.
Zadavatel požaduje zajištění zejména:
-

realizace dohledu nad zabezpečením publicity projektu
(velkoplošný informační panel na stavbě a pamětní deska),

-

účasti na společných poradách zadavatele a vybraného uchazeče, jež souvisejí
s řešením předmětné problematiky,
podkladů pro zprávy o průběhu projektu, podkladů pro oznámení změn projektu
poskytovateli dotace (zdůvodnění změn projektu),

-

zhotovitele stavby

2

-

-

kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a zda jsou v souladu s dotačními
podmínkami,
spolupracovat se zhotovitelem dokumentace (autorský dozor) a zhotovitelem stavby
při provádění a navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
průběžně informovat zadavatele o všech závažných okolnostech při realizaci stavby.

3. Charakteristika stavby
1) Jedná se o provedení zateplení obvodového zdiva a výměnu výplní otvorů
třípodlažního objektu Kulturního domu na náměstí T.G.M. ve městě Kraslice. V rámci
stavebních prací bude provedeno zateplení obvodového zdiva kontaktním
certifikovaným zateplovacím systémem (ETICS) z minerálních vláken tl. izolantu
140, 200 mm a výměna zbývajících výplní otvorů. Okna budou vyměněny za nové
EURO okna s izolačním dvojsklem.
2) Předpokládané realizační náklady stavby: 3.100.000,- Kč bez DPH.
Projektová dokumentace stavby je k nahlédnutí na MěÚ Kraslice na oboru rozvoje a správy
majetku města.
4. Podmínky plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je výše uvedená budova č.p. 1782, nám. T.G.M. v Kraslicích, na pozemku st.
parc. č. 2077/1 v k.ú. Kraslice a obci Kraslice. Okres Sokolov.
Výkon TDI bude probíhat po celou dobu trvání stavby:
Předpokládané zahájení plnění: 07/2013
Předpokládané ukončení plnění a předání a převzetí stavby: nejdéle do 31. 10. 2013
Předpokládaná max. délka stavby tedy činí celkem 150 dní.
5. Součinnost zadavatele
Zadavatel se zavazuje vybranému uchazeči poskytnout veškeré potřebné doklady pro řádný
výkon dohodnuté funkce, jedno paré projektové dokumentace a další doklady dle potřeby.
6. Obchodní a platební podmínky
Plnění bude probíhat na základě písemně uzavřené mandátní smlouvy. V této smlouvě
budou obsaženy následující obchodní a platební podmínky.
Fakturace za předmětnou činnost bude prováděna 1x měsíčně případně po dohodě 1x za
čtvrtletí v částkách stanovených mandátní smlouvou. Spaltnost faktur je stanovena na 21 dnů
ode dne jejího doručení zadavateli. Stejná splatnst platí i pro veškeré další sjednané platby.
Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy bude částka odepsána z účtu zadavatele ve
prospěch účtu dodavatele. V případě prodlení mandanta s úhradou faktury uhradí tento
mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Platby budou prováděny na základě
vystavených daňových dokladů – faktur.
Ve fakturách bude mandatář povinně vždy uvádět název předmětného projektu tj.
Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice
7. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek:

Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do 12. 7. 2013 12:00 hod.
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Nabídky lze podat osobně v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod nebo
v pátek do 13,00 hod v podatelně Městského úřadu Kraslice nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené obálce s uvedením kontaktní - zpáteční
adresy uchazeče. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: „Technický dozor
investora a inženýrská činnost na stavbě: Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice
“ – NEOTVÍRAT. Nabídky musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce.
Součástí nabídky musí být vyplněný a podepsaný krycí list nabídky a doklady
k prokázání profesní kvalifikace dle bodu 7. této výzvy.
Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek:
Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze
jednu nabídku.
8. Cenová nabídka
Uchazeč ve své nabídce uvede svou cenovou nabídku v Kč na plnění této zakázky.
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče. Nabídková cena bude členěna
bez DPH a s DPH. Nabídkovou cenu uvede uchazeč do přiloženého krycího listu zakázky.
9. Požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů:
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení.
Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace, vyjma vyplněného krycího listu
mohou být předloženy v prosté kopii. Krycí list musí být podepsán statutárním orgánem
uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění následujících profesních kvalifikačních
předpokladů předložením:
•

výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní k datu podání nabídek, je-li
v něm uchazeč zapsán,

•

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zadávané zakázky. Toto uchazeč doloží předložením
příslušného živnostenského oprávnění (ŽL či výpis z živnostenského rejstříku)
případně jiným dokladem na základě, kterého provádí podnikání v dané oblasti,
dokladu o odborné způsobilosti v oboru pozemní či vodohospodářské stavby
uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
v rozsahu předložení dokladu prokazující autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
odbornou způsobilost bude vykonávat osoba odlišná od samotného uchazeče
(např. zaměstnanec či na základě jiného smluvního vztahu) požaduje zadavatel
předložení čestného prohlášení uchazeče, že se tato osoba je jeho zaměstnancem
a pokud jím není pak předložením prohlášení této osoby, že bude spolupracovat
s uchazečem na realizaci této veřejné zakázky.

•

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému
zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
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subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace při
dokládání výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v OR
nebo jiných evidencích zapsán.
10. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny v Kč vč. DPH. Jako nejvýhodnější bude tedy vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč za celý předmět této veřejné zakázky vč. DPH.
11. Omezení subdodávek
Uchazeč smí zajišťovat subdodavatelským způsobem max. 30 % celkové hodnoty nabídky.
12. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem




Zadavatel si vymiňuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení, a to bez sdělení důvodu
zrušení dodavatelům,
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v v tomto zadávacím
řízení,
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.

S pozdravem

............................................
Ing. Zdeněk Brantl
starosta města Kraslice

KRYCÍ LIST NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
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Název zakázky:
„Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě:
Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice“
Zadavatel veřejné zakázky:
Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
Statutární zástupce : Ing. Zdeněk Brantl, starosta města
ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍM UCHAZEČI
Obchodní firma/název:……………………………………………
Právní forma:………………………………………………………
Sídlo/místo podnikání:……………………………………………
IČ:…………………..
DIČ:………………...
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:…………………………….
Tel:…………….
E-mail:…………
Kontaktní osoba, tel, Email:……………………………………..
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA CELÝ PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Nabídková cena celkem bez DPH: ……………………………...,- Kč
DPH 20%:……………………….....,- Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH: …………………………….....,- Kč

Místo a datum: ………………

........................................................................................
otisk razítka, jméno, příjmení a podpis oprávněné osob
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