Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce

Zakázka:

„Sběrný dvůr Zlámanec“

Zadavatel:

Obec Zlámanec, Zlámanec 95, 687 12 Bílovice

Administrátor:

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Způsob zadání:

Veřejná zakázka malé hodnoty zadaná dle pravidel „Zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ v uzavřené výzvě

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona 137/2006 v platném znění o veřejných
zakázkách.
Zadavatel veřejné zakázky Obec Zlámanec zastoupen společností INVESTA UH, s.r.o., se
sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na
provedení stavebních prací na akci:
„Sběrný dvůr Zlámanec“

a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní údaje zadavatele:
Telefon, fax.:
e-mail:

Obec Zlámanec
Zlámanec 95, 687 12 Bílovice
00368687
Jiří Chmela – starosta obce
572 580 641
obeczlamanec@seznam.cz

b) Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba oploceného sběrného dvora v obci Zlámanec
Součástí stavby je i demolice objektu na č.p. 162/3 a úprava sociálního zařízení a šatny
v bývalém objektu Jednoty. Cílem vybudování sběrného dvoru je zvýšit množství
recyklovatelných odpadů z domácností a tím umožnit občanům jakékoliv části obce třídění
odpadů ve vhodné donosné vzdálenosti.

Elektronicky podepsal(a) Eva Knotová
Datum: 2016.08.01 13:22:20 CEST
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Stavba je členěna na objekty:
SO 01 Zpevněné a manipulační plochy
Zpevněné a manipulační plochy budou řešeny s povrchem z penetrovaného makadamu,
celková tloušťka 300 mm, výměra 360 m2 a plocha pod kontejnery bude řešena
s povrchem ze zámkové dlažby, celková tloušťka 470 mm, výměra 100 m2.
SO 02 Nové oplocení
Stávající oplocení bude doplněno a částečně vyměněno za nové z pozinkovaného pletiva,
stavební výšky 1700 mm, uchycené na ocelové sloupky osazené do betonových
základových patek. Oplocení bude doplněno o novou vjezdovou bránu a branku.
SO 03 Přípojka NN a 1 osvětlovací stožár
Osvětlení je řešeno jedním metalhalogenovým světlem umístěným na fasádě objektu
Jednota o výkonu 150 kW napojeným kabelem vedeným uvnitř objektu Jednota ze
stávajícího rozvaděče.
SO 04 Sadové úpravy
Řeší výsadbu živého plotu z 14 ks thůjí.
SO 05 Vybavení sběrného dvoru
Jedná se o dodávku 3 ks kontejnerů o objemu 1,5 m3, 7 ks plechových vanových
kontejnerů a 1 ks ekokontejneru.
SO 06 Šatna, WC, sprcha – úpravy stávajícího zařízení a šatny v bývalém objektu
Jednoty
Jedná se o rekonstrukci prostoru WC, sprchy a šaten ve stávající, dnes již opuštěné
budově Jednoty.
SO 07 Demolice objektu na parc. č. 162/3
Jedná se demolici skladu ve dvoře bývalé Jednoty o celkové výměře 260 m3.
Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné
pro kompletní provedení díla dle projektová dokumentace pro stavební povolení a pro
provedení stavby „Sběrný dvůr Zlámanec“, zpracované Ing. Miroslavem Košinou,
Družstevní 90, 763 26 Luhačovice Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy
písemným předáním a převzetím stavby a všech dokladů stavby.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kód CPV 45000000-7 – Stavební práce
kód CPV 44613700-7 – Nádoby na odpad

c) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace - splní uchazeč, který doloží:
1. Základní kvalifikační předpoklady:
1.1
Doložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů –
viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace – doložit originál
2. Profesní kvalifikační předpoklady:
2.1
Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší
90-ti dnů
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2.2
2.3

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky to je provádění staveb
včetně jejich změn a odstraňování
Kopii osvědčení o autorizaci odpovědné osoby v oboru pozemní stavby včetně
doložení dokladů prokazujících vztah odpovědné osoby k uchazeči.

3. Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele
splnit veřejnou zakázku – viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace – doložit originál
4. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
4.1
4.2

4.3

Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) subdodavatelem a
Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a)
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za
tímto účelem dodávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý
z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
musí prokázat všichni dodavatelé společně. V tomto případě musí být za krycím
listem originál smlouvy dle § 51 odst. 6 zákona.

d) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Lhůty realizace stavby:
Zahájení prací:
Dokončení stavby:
Místo plnění:

01. 09. 2016
20. 11. 2016
Zlámanec

e) Požadavky na jazyk, ve kterém má být zpracována nabídka
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

f)

Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

g) Základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium.
Nejnižší nabídková cena bez DPH.
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h) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15. 08. 2016 do 10.00 hod.
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01,
Uherské Hradiště.

i)

Datum, čas a místo pro otevírání obálek
Otevírání obálek se bude konat dne 15. 08. 2016 v 10.15 hod. v zasedací místnosti v
sídle společnosti INVESTA UH, s.r.o. Otvírání obálek je veřejné.

j)

Poskytování dodatečných informací
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou
zástupce zadavatele tj. společnosti INVESTA UH, s.r.o. Písemná žádost
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
zadavatele odpoví na tyto dotazy do 2 pracovních dnů po obdržení písemné
dodatečné informace.

formou u
musí být
Zástupce
žádosti o

k) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně v elektronické podobě bude zveřejněna na webových
stránkách společnosti INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz. Přístupový kód k zadávací
dokumentaci Vám bude zaslán do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o zadávací
dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena
poštou nebo e-mailem a bude obsahovat identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ)
Kontaktní osoby:
E- mail:
Mobil:
Telefon:

l)

Ing. Marie Knotová
m.knotova@investauh.cz
605 269 151
572 540 131

Eva Knotová
e.knotova@investauh.cz
777 764 694
572 540 131

Předpokládaná hodnota zakázky
1 267 000,00- Kč bez DPH

m) Informace o zadávací lhůtě
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel
stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.

n) Práva zadavatele
1.
2.
3.
4.

Soutěž zrušit
Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
Odmítnout veškeré předložené nabídky
Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži

V Uherském Hradišti dne 01. 08. 2016

Zpracovala: Eva Knotová
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