Rozšíření parkovišť Zruč nad Sázavou a asfaltování komunikace v Želivci

Město Zruč nad Sázavou

VÝZVA k podání nabídek
zadávací řízení na stavební práce mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

uč nad
Sázavou,
rekonstrukce
Rozšíření
parkovišť
Zruč nad plnění
Sázavou
vyhlašuje zadávací řízení na stavební práce:

a asfaltování komunikace v Želivci
Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu
s Metodickým pokynem č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(ZMR). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.
Veřejný zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou
zastoupené starostou města Mgr. Martinem Hujerem
Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Jitka Trojanová
tel.: 313 034 746
e-mail: trojanova@mesto-zruc.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Ludmila Plášilová
tel.: 604 871 065
e-mail: plasilova@mesto-zruc.cz
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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ ZAKÁZKY
Jedná se o stavební práce spočívající v rozšíření dvou stávajících parkovišť ve Zruči
nad Sázavou (parkoviště u DPS a parkoviště u nového hřbitova) a zároveň i o
asfaltování části komunikace v obci Želivec. Veřejná zakázka je technicky definována
zpracovanou projektovou dokumentací, soupisem prací, soupisem přípravných a
přidružených prací zpracované Ing. Miroslavem Ondrákem, Bahno 8, 284 01, Kutná
Hora, IČO: 641 75 367. Samotný předmět plnění veřejný zakázky je dále podrobněji
vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace. Součástí díla jsou
veškeré nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání, který je vymezen určenými standardy, obecně technickými požadavky na
výstavbu a zadavatelem předanými podklady.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku činí: cca 470 tisíc Kč bez DPH
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY - HARMONOGRAM
 Zahájení stavebních prací: červen 2017
 Ukončení stavebních prací: 4 měsíce od data podpisu smlouvy o dílo
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY
Středočeský kraj, okres Kutná Hora, město Zruč nad Sázavou a část obce Želivec
pozemky p. č. 942/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou (DPS)
pozemky p. č. 2362, 2356/20, 2356/21, 2356/19 v k. ú. Zruč nad Sázavou (hřbitov)
pozemek p. č. 497/1, v k. ú. Želivec
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace včetně všech povinných příloh je zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zruč nad Sázavou http://www.mesto-zruc.cz/
PODÁNÍ NABÍDEK a LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy
k podání nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena veřejným zadavatelem
na 16 kalendářních dnů a končí dne 15. 5. 2017 v 11.00 hodin předáním obálek
s nabídkami do sídla veřejného zadavatele, podatelna, 2. patro.
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Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení
„Rozšíření parkovišť Zruč nad Sázavou a asfaltování komunikace v Želivci
- NEOTVÍRAT! “ poštou, kurýrní službou nebo osobně do sídla zadavatele: Město
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22, Zruč nad Sázavou do ukončení lhůty pro
podání nabídek tj. 15. 5. 2017 do 11:00 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty
pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
POŽADAVKY A PODMÍNKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Veřejný zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a to v níže
uvedeném rozsahu:
1. Základní způsobilost
Předložení čestného prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat
jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a)
až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Profesní způsobilost
Podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, který
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
 doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z
živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu zakázky
 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje –
osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
3. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení tím, že předloží
seznam minimálně 3 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byly
stavební práce týkající se výstavby nebo rekonstrukce komunikací s finančním
objemem každé stavby minimálně 230 tisíc Kč bez DPH.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 nabídka bude předložena v listinné podobě ve dvou obsahově totožných
vyhotoveních (1 x originál a 1 x kopie),
 součástí nabídky bude také elektronická verze kompletní nabídky ve formátu
*.pdf na CD/DVD
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 nabídka bude zpracována v českém jazyce, případně doložena úředně
ověřenými překlady do českého jazyka
 nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně
 všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou
číselnou řadou, včetně stran všech listů a příloh i jednotlivých listů smlouvy,
budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich
rozdělení a neoprávněné manipulaci.
 obě písemná vyhotovení nabídky musí být podána v jediné obálce.
 nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl
 variantní řešení zadavatel nepřipouští

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Tyto podmínky a požadavky jsou veřejným zadavatelem vymezeny blíže v zadávací
dokumentaci.
PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 zrušit zadávací řízení
 nesdělovat uchazečům důvod zrušení zadávacího řízení
 zadavatel variantní nabídky nepřipouští
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným
uchazečům dne 27. 4. 2017.

…………………………………………
Zástupce veřejného zadavatele
Mgr. Martin Hujer
Starosta
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