Projekt „TURISTICKÁ STEZKA A STAVBA ROZHLEDNY“ je spolufinancován ze zdrojů
strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Střední Čechy

Město Zruč nad Sázavou
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s pokyny pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti STŘEDNÍ ČECHY (výzva č. 79, platné od 27. 1. 2014) zadávací řízení na
stavební práce:

TURISTICKÁ STEZKA A STAVBA ROZHLEDNY
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
ZADAVATEL:
Město Zruč nad Sázavou
statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer
sídlo: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

Martina Kleinová
- tel.: 387 330 460, mobil: 602 232 901
- e-mail: kleinova@stav-poradna.cz

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodávka stavby, která je technicky definována
zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění je dále podrobněji vymezen
podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací a soupisem
vedlejších a ostatních nákladů.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a soupisem vedlejších a ostatních
nákladů.
Hlavním cílem projektu je výstavba nové rozhledny nad městem. Rozhledna bude mít v
horním patře výšku 24 m. Stezka bude mít délku 6 841m, včetně odboček na rozhlednu s
vyhlídkou po kraji a na přírodní vyhlídku.
Předpokládaná hodnota zakázky: cca 3 600 tis. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota
zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu). Projekt je financován ze zdrojů
Evropské Unie (název operačního programu: ROP NUTS II Střední Čechy, název prioritní
osy: Cestovní ruch, číslo oblasti podpory: 15.2.2).
1/3

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Název

CPV

Dřevěné konstrukce

45422100-2

Stavba ocelových konstrukcí

45223210-1

Stavební práce

45000000-7

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE DÍLA
 Zahájení stavebních prací:

09/2014

 Dokončení stavebních prací:

30. 6. 2015

MÍSTO REALIZACE
Rozhledna bude umístěna na parcele č. 2383/2 v katastrálním území města Zruč nad
Sázavou.
NUTS: CZ0205 - Kutná Hora
PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 20 kalendářních dnů a
končí dne 19. 6. 2014 v 1030 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zástupce
zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (na
podatelnu do 1. patra). Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem
zadávacího řízení „TURISTICKÁ STEZKA A STAVBA ROZHLEDNY – NEOTVÍRAT!" Na
nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění nebude organizována – místo stavby je volně přístupné
a je identifikovatelné podle situace stavby v projektové dokumentaci.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné
(oprávněných) jednat jménem či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních
předpokladů [viz § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění] (viz zadávací dokumentace),..
b) profesních kvalifikačních předpokladů – předložením:
»

výpis z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán (výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90-ti dnů);

»

doklad o oprávnění k podnikání pro provádění staveb (doložit živnostenský list nebo
výpis z živnostenského rejstříku);

»

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby.

c) ekonomická a finanční způsobilost – předložením:
»

čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (viz zadávací dokumentace),
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d) technických kvalifikačních předpokladů – předložením:
minimálně 4 zakázky obdobného charakteru provedené dodavatelem za posledních 5
let, včetně osvědčení objednatele o řádném plnění každé zakázky – v rozsahu:
» minimálně 2 zakázky, jejichž předmětem plnění bylo provedení nových ocelových
konstrukcí s minimálním finančním limitem každé doložené zakázky 1 mil. Kč bez
DPH,
» a další minimálně 2 jiné zakázky, jejichž předmětem plnění bylo provedení
prostorových dřevěných konstrukcí s minimálním finančním limitem každé
doložené zakázky 300 tis. Kč bez DPH,
» ke všem uvedeným realizovaným zakázkám uchazeč současně doloží osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně).

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout v sídle STAVEBNÍ PORADNY, spol.
s r. o., Průběžná 48, České Budějovice po předchozí telefonické dohodě (tel. 387 330 460,
GSM 602 244 226), který bude potvrzena písemnou objednávkou (info@stav-poradna.cz
nebo kleinova@stav-poradna.cz), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin. Poplatek
za použití reprodukční techniky při zajištění zadávací dokumentace je stanoven kalkulací na
50,-- Kč bez DPH a bude splatný hotově při převzetí této dokumentace. Při zaslání poštou
(formou dobírky) bude dále účtováno balné ve výši 50,-- Kč, poštovné dle platného ceníku
České pošty, s.p. a DPH v době zdanitelného plnění.
DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie);
 zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za
škodu ve výši 3 mil. Kč;
 nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce.

PRÁVA ZADAVATELE – zadavatel si vyhrazuje tato práva:





nesdělovat jména zájemců, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
zrušit zadávací řízení v souladu s bodem „VIII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ pokyny
pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
STŘEDNÍ ČECHY (výzva č. 79, platné od 27. 1. 2014)
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 29. 5. 2014.

Mgr. Martin Hujer
starosta města
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