Město Zruč nad Sázavou
vyhlašuje ve spolupráci se směrnicí č. 2/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(ZMR) městem Zruč nad Sázavou a jeho příspěvkovými organizacemi a o zveřejňování
informací o ZMR zadávací řízení na stavební práce:
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Jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Zadavatel

Město Zruč nad Sázavou
zastoupené starostou města, panem Mgr. Martinem Hujerem
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667
datová schránka ID: v3qb2au
telefon: 327 531 579, fax: 327 532 856
mobil: 725 021 532
e-mail: starosta@mesto-zruc.cz
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: Kristýna Soukupová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: soukupova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je oprava části veřejného osvětlení ve městě
Zruč nad Sázavou. Jedná se o výměnu sloupů, kabelového vedení a zastaralých svítidel
veřejného osvětlení ve stávajícím umístění včetně doporučení na doplnění, zrušení nebo
posuny sloupů. Napájení osvětlení bude ze stávajících rozváděčů a bude navazovat na
stávající vedení VO dle současného stavu.
Předmět plnění je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací
dokumentace stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
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 stavebních prací, dodávek a služeb.
Klasifikace předmětu plnění
Název

CPV

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

45316100-6

Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

45316110-9
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Termín realizace
▪ Zahájení stavebních prací: duben 2017
▪ Dokončení stavebních prací: 31. 8. 2017
Místo plnění zakázky
k.ú. Zruč nad Sázavou, ulice Okružní, Horní, Zámecká, Přímá, Na Kopečku, Nádražní,
Jabloňová, V Paloukách, Ke Brodu
NUTS Zruč nad Sázavou: CZ0205534633, ZÚJ: 534633, okres Kutná Hora
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců zájemce o veřejnou zakázku.
Místo staveniště je volně přístupné a je identifikovatelné podle situace stavby v projektové
dokumentaci.
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na úřední desce zadavatele, tj.
webových stránkách http://www.mesto-zruc.cz/mestsky-urad/uredni-deska/.
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 17 kalendářních dnů a
končí dne 7. 3. 2017 v 1000 hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (sekretariát v 1. patře).
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání
nabídek v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.
Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové hodnotící komise a náhradníci,
zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. a po jednom zástupci za
účastníka zadávacího řízení.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilosti – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných)
jednat jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti [viz § 74 odst. 1 písm. a) až
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění]
b) profesní způsobilosti – předložením následujících dokladů:
» výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení
zadávacího řízení);
» živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání
pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro provádění
staveb, jejich změn a odstraňování;
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» oprávnění pro montáže a opravy elektrických zařízení vydané Technickou
inspekcí České republiky.
c) technické kvalifikace – předložením následujících dokladů:
»

seznamu minimálně 5 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla realizace veřejného
osvětlení se svítidly s technologií LED (instalace LED svítidel vč. realizace
příslušných stavebních prací týkajících se instalace veřejného osvětlení) s
finančním objemem každé zakázky ve výši min. 1 mil. Kč bez DPH.
Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám účastník zadávacího řízení doloží
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto prací (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a
odborně).
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria je zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
▪ Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
hodnotit ekonomickou výhodnost na základě níže uvedených kritérií pro hodnocení
nabídek:
Světelné a technické parametry
1.
» 20%
Jedná se o zadavatelem hodnocené přepočtené parametry dle návrhu
účastníka zadávacího řízení / optimalizované parametry dle projektu;
hodnocené parametry musí v minimální míře odpovídat požadovaným
světelným a technickým parametrům na IP, IK, měrný výkon svítidel,
optickou účinnost svítidel, garantovanou životnost svítidel a pokles
světelného toku v obecně používaném formátu např. 100.000 h
L90B10).
Pozn.: tyto skutečnosti budou vyplývat z doloženého světelnětechnického výpočtu zpracovaného dle pokynů uvedených ve Zvláštní
příloze č. 6 a dále z doložených světelně-technických parametrů
svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací
charakteristika s jednotkami) zpracovaného dle pokynů uvedených ve
Zvláštní příloze č. 6.
Celková spotřeba elektrické energie za rok, tj. 4 105 hodin
2.
» 20%
Jedná se o údaj o celkové spotřebě elektrické energie za rok, tj. 4 105
hodin uvedený účastníkem zadávacího řízení ve Zvláštní příloze č. 1
(krycím listu nabídky).
Výše nabídkové ceny bez DPH
3.
» 60%
▪ Každá varianta nabídky bude hodnocena samostatně.
▪ Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
▪ Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria,
pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce.
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Další podmínky pro zpracování nabídky
nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě; součástí originálu
nabídky bude také elektronická verze kompletní nabídky (tzn. kopie nabídky) ve formátu
*.pdf na CD/DVD;
další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci;
závazný vzor návrhu smlouvy včetně platebních podmínek je součástí zadávací
dokumentace.
Variantní řešení:
Zadavatel požaduje zpracování variantního řešení spočívající v ocenění:
▪ varianty 1: sloupů v objektu 3 a 4, části za benzinkou v provedení hliníkovém (ostatní
sloupy v objektech 1 a 2 v provedení ocelovém)
▪ varianty 2: všech sloupů veřejného osvětlení v provedení ocelovém.
Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku s oběma variantami.
Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 17. 2. 2017.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, initials=JV, c=CZ,
l=Dříteň, 47, 373 51, st=Jihočeský,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.,
ou=Vedení společnosti, title=Jednatel
společnosti, email=Vitovec@stav-poradna.cz,
serialNumber=ICA - 10082803
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