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VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12, odst. 3, zákona 137/2006 Sb.,o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Je zadáván postupem mimo režim
zákona v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona.
Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o
veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě
obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup podle tohoto
ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadání
tímto zákonem řídilo. Zadání této zakázky se řídí postupem dle Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory – Operační program životního prostředí.
Identifikační údaje zadavatele
Město Kolín
zastoupené Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. č.78, 280 12 Kolín I
telefon : 321 748 214, fax: 321 720 911
e-mail: sekretariat@mukolin.cz
IČ: 235440, DIČ: CZ00235440
Uchazeč je povinen respektovat veškerá ustanovení Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z
OPŽP a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotací.
Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na:

Technický dozor investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace staveb:
„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” a „Kanalizační přivaděč k
ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”
služby

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky :

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je výkon Technického dozoru investora, správce
stavby, (dále i „TDI“ nebo „správce stavby“) a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavebních akcí zadavatele a to na základě Mandátní
smlouvy mezi zadavatelem (mandantem) a vybraným dodavatelem (mandatářem).
V podrobnostech se jedná o výkon správce stavby na následujících stavebně investičních akcích
„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” a „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy –
Radovesnice I. – Kolín”
Níže uvedenou technickou činností bude ze strany vybraného dodavatele, vždy přiměřeně povaze,
stavebně technickému řešení a rozsahu každé stavebně investiční akce, prováděna odborná kontrola
průběhu tvorby a závěrečného výstupu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), kontrola
realizace stavební dodávky,výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
§ 14 zák. 309/2006 Sb. a odborná technická a administrativní činnost po dokončení realizace stavby.
Vybraný dodavatel bude v rámci své mandátní činnosti provádět veškeré potřebné úkony tak, aby byl
zejména zabezpečen soulad postupu akce s podmínkami, které pro danou akci určují závazné
dokumenty správce programu, Rozhodnutí o přidělení dotace.
Funkcí správce stavby se rozumí komplexní zabezpečení všech činností a služeb spojených
s přípravou každé stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, kolaudace, vyhodnocení a uvedení
do užívání.
Funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se rozumí zejména provádění
stanovených činností na staveništi zajišťujících dodržení právními předpisy daných podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Výkon činností mandatáře je rozčleněn do tří samostatných fází:
a) před zahájením realizace staveb
b) v průběhu provádění staveb
c) po dokončení staveb

Požadovaný rozsah činností technického dozoru investora-správce stavby je definován zejména,
nikoliv však výlučně následujícími činnostmi:

Výkon činností mandatáře před zahájením realizace každé ze staveb:

a)

Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména se

zadávacími podmínkami, zadávací projektovou dokumentací, dokumentací pro stavební
povolení, s obsahem smlouvy o dílo na dodávku stavby, s podmínkami stavebního povolení a
dalších rozhodnutí a vyjádření vydaných pro stavbu, jakož i s dokumenty týkajícími se práv a
povinností mandanta.
b)

Seznámit se všemi dalšími podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby.

c)
Provést odborné posouzení doposud zpracované projektové dokumentace včetně
analýzy rizik a vydat odborné stanovisko k jejímu obsahu.
d)

Provést odborné posouzení návrhu smlouvy o dílo mezi mandantem a zhotovitelem

stavby.
e)

Účastnit se zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací.

f)
Průběžně mandanta informovat o stavu přípravy stavby včetně přípravy návrhů řešení
případně vzniklých problémů.

Zastupovat mandanta směrem k dodavateli stavby, k orgánům státní správy,
příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace staveb.

g)

Zabezpečit dostatečný počet odborně způsobilých osob pro výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „koordinátor BOZP“) na
staveništi včetně splnění všech jeho povinností při přípravě realizace stavby vyplývajících
ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a souvisejících předpisů.
Koordinátor BOZP do 14 dnů od uzavření této smlouvy vypracuje (dle výše uvedeného)
pro každou ze staveb „ Plán BOZP“.

h)

Výkon činností mandatáře v průběhu realizace každé ze staveb:
a)
Odevzdat staveniště zhotoviteli stavby, vypracovat jménem mandanta protokoly o
předání a převzetí staveniště a zajistit jejich podepsání všemi zúčastněnými osobami, provést
zápisy o předání a převzetí staveniště do stavebních deníků.

Zastupovat mandanta směrem k dodavateli stavby, k orgánům státní správy,
příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace stavby.

b)

Seznámit se s konstrukcemi, materiály, dodávkami, zařízeními, technologickými
postupy předepsanými a uvedenými v zadávací projektové dokumentaci a následně v průběhu
výstavby požadovanými mandantem a to s dostatečným předstihem před jejich zabudováním
tak, aby mohl řádně kontrolovat zhotovitelem stavby či jeho subdodavateli prováděné práce a
uplatňovat námitky či včas zjišťovat vady a navrhovat opatření k dodržení kvality.

c)

d)
Vykonávat trvalý technický dohled nad prováděním stavebních prací, kontrolovat
dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování předepsaných norem a
jiných technických předpisů.

Vyžadovat od zhotovitele stavby podklady a doklady, které mají být předloženy podle
smlouvy o dílo uzavřené mezi mandantem a zhotovitelem stavby (zejména prohlášení o shodě,
atesty, certifikáty atd.).

e)

f)
Vypracovávat měsíční zprávy o postupu každé ze staveb, které budou sloužit jako
podklady pro průběžné monitorovací zprávy a budou obsahovat zejména:

-

shrnutí

-

postup výstavby ve vztahu k harmonogramu stavebních prací
identifikované problémy a kroky podniknuté k jejich odstranění
projektové záležitosti
prostavěnost, případně změny staveb
kvalita - jakostní dokumentace stavby
bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přebírat od zhotovitele stavby oceněné soupisy provedených prací, kontrolovat je a
sepisovat k nim připomínky v členění na jednotlivé objekty, a to způsobem a v termínech
uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi mandantem a zhotovitelem stavby.

g)

Kontrolovat, zda jsou stavební práce prováděny v souladu a za podmínek stanovených
certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem či stavebním povolením, textovými a
výkresovými podklady, zadávací projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami a
smlouvou o dílo uzavřenou mezi mandantem a zhotovitelem stavby.

h)

Předkládat mandantovi náměty směřující ke zhospodárnění výstavby. Kontrolovat a
provést případná účinná opatření k dodržování podmínek, práv a povinností mandanta.

i)

j)
Kontrolovat, zda zhotovitel stavby vede stavební deník v souladu s ust. vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a smlouvami o dílo uzavřenými mezi
mandantem a zhotovitelem stavby. Evidovat dokumentaci dokončených částí stavby.
k)
Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajišťovat svolání kontrolních dnů, pravidelně se
jich po celou dobu realizace stavby účastnit, řídit je a provádět kontrolu zhotovitelem
vypracovaných zápisů a z těchto kontrolních dnů pořizovat zápisy.

Bezodkladně informovat mandanta o všech závažných okolnostech vzniklých
v průběhu realizace výstavby.

l)

Zajistit ve spolupráci se zhotovitelem stavby okamžité zapracování změn vyžádaných
mandantem oproti zadávací projektové dokumentaci. Projednávat případné dodatky a změny
projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry
stavby, ostatní dodatky a změny včetně těch, které snižují výměry (objemy) prací proti
projektu, předkládat stanoviska s vlastním vyjádřením před provedením takových změn
odpovědnému zástupci mandanta.

m)

Provádět kontrolu materiálů a výrobků dodávaných zhotovitelem a jeho dodavateli,
prohlášení o shodě atestů a certifikátů s ohledem na kvalitu, funkci a použití tak, aby byly
v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo uzavřené mezi mandantem a
zhotovitelem stavby a se standardem kvality uvedeným v podkladech k výběrovému řízení,
odsouhlasené zadávací projektové dokumentaci a dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Sledovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací
včetně kontroly výsledků těchto zkoušek, a vyžadovat doklady prokazující kvalitu
prováděných prací a dodávek, tzv. jakostní dokumentaci.
n)

Kontrolovat trvale zakrývané konstrukce před jejich zakrytím a zajišťovat
fotodokumentaci veškerých trvale zakrývaných konstrukcí.

o)

p)
Provádět dohled a na zhotoviteli stavby vymáhat dodržování harmonogramu
stavebních prací a plnění termínů jednotlivých dílčích etap stavby, připravovat podklady pro
uplatňování smluvních sankcí v případě neplnění termínů a smluvních podmínek ze strany
zhotovitele. Kontrolovat úpravy harmonogramů stavebních prací s ohledem na dohodu mezi
mandantem a zhotovitelem stavby.
q)
Spolupracovat s pracovníky mandanta, s projektanty provádějícími výkon autorského
dozoru. Provádět nebo navrhovat ve spolupráci s projektanty (autorským dozorem) a
zhotovitelem stavby opatření k odstranění případných závad, zjištěných v projektu stavby .

Bez předchozího souhlasu mandanta nevydávat zhotoviteli stavby žádné pokyny,
jejichž výsledkem by byl vznik dodatečných nákladů nebo výdajů na straně mandanta.
V případě havarijní situace je povinen uvědomit o ní mandanta ihned po jejím zjištění, a to i
ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
r)

Bez souhlasu mandanta neměnit projekt z hlediska rozsahu a kvality prací, neměnit
druh použitých materiálů, termín dokončení stavby a jiné podstatné náležitosti uzavřených
smluvních vztahů.

s)

Připojovat svá stanoviska k zápisům zhotovitele a autorského dozoru, případně
uplatňovat námitky. Pravidelně vždy k poslednímu dni v měsíci předkládat mandantovi 1.
kopii stavebního deníku a fotodokumentace průběhu prací a zakrývaných konstrukcí.
t)

u)
S pracovníky zhotovitele provádět opatření k odvrácení nebo omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi. Provádět hlášení případných archeologických nálezů.

Zajistit, aby zhotovitel zpracoval úplný seznam všech fyzických a právnických osob,
které se podílely na dodávkách stavby a provádění stavebních prací spolu s uvedením jména
právnické či fyzické osoby, adresy a druhu prováděných prací, telefonického spojení a
odpovědného pracovníka, data zahájení a ukončení záruční lhůty. Kontrolovat a vyjadřovat se
k textům podzhotovitelských smluv.
v)

Provádět dohled nad tím, zda zhotovitel včas zažádal o úřední přejímku. Kontrolovat
veškeré dokumentace a doklady předávané zhotovitelem mandantovi (např. návody k obsluze,
revizní zprávy, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení stavby, certifikáty,
návody na kontrolu a údržbu, knihy údržby atd.).
w)

x)
Organizovat a účastnit se předání a převzetí stavby, vypracovat předávací protokoly
s výpisem zjištěných vad a nedodělků a ve spolupráci s mandantem stanovit termíny k jejich
odstranění.
y)
Provádět dohled nad odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v průběhu realizace
stavby a při předání a převzetí stavby.

Zabezpečit dostatečný počet odborně způsobilých osob potřebných ke splnění všech
povinností koordinátora BOZP při realizaci stavby vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a souvisejících předpisů. Koordinátor BOZP bude
nadto:
z)

- mandantovi oznamovat všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonu
své funkce dozví a které by mohly mít vliv na změnu pokynů mandanta,
- za mandanta provede oznámení o zahájení té které stavby oblastnímu inspektorátu
práce příslušnému dle místa staveniště, a to nejpozději 8 dnů před předáním toho kterého
staveniště zhotoviteli, a dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámeních,
provede jejich aktualizaci,
- během realizace stavby bude spolupracovat se zhotovitelem stavby při stanovení
času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- během realizace stavby se bude účastnit kontrolních prohlídek stavby, pokud k nim
bude přizván stavebním úřadem nebo osobou zajišťující výkon funkce technického dozoru
investora,
- v případě potřeby a závažnějších problémů v oblasti BOZP zajistí uskutečnění
kontrolních dnů k zajištění dodržování plánu BOZP, a to za účasti zhotovitele stavby nebo
osob jím pověřených a bude organizovat jejich konání,
- průběžně provádět zápisy o zjištěných nedostatcích dodržování podmínek do
stavebního deníku,

- pravidelně se účastnit kontrolních dnů na stavbách,
- pro zástupce mandanta vypracovávat měsíční zprávy o dodržování podmínek
BOZP stavbě včetně fotodokumentace zjištěných závad.

Výkon činností mandatáře po dokončení každé ze staveb:
Ve spolupráci se zhotovitelem stavby připravit podklady nezbytné pro možnost
užívání stavby

a)

b)

Organizovat a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze strany stavebního

úřadu
Provádět dohled nad odstraňováním vad a nedodělků zjištěných stavebním úřadem při
kontrolní prohlídce stavby ze strany stavebního úřadu

c)

Zkontrolovat a odborně zhodnotit zhotovitelem mandantovi dodanou dokumentaci
skutečného provedení stavby včetně návrhů na dopracování či opravu.

d)

Převzít, zkontrolovat a zkompletovat podklady pro zápis dokončené stavby do katastru
nemovitostí a do účetní evidence dlouhodobého investičního majetku mandanta.

e)
f)

Kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.

g)

Vypracovat ke každé stavbě závěrečnou zprávu s vyhodnocením stavební akce.

Zabezpečit dostatečný počet odborně způsobilých osob potřebných ke splnění všech
povinností koordinátora BOZP po dokončení stavby vyplývajících ze zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a souvisejících předpisů. Koordinátor BOZP
mandantovi ke stavbě předá:

h)

- aktualizovaný plán BOZP ve 2 vyhotoveních
- deník BOZP
- kompletní fotodokumentaci se slovním popisem na CD
i)

Poskytnout odbornou pomoc při reklamaci vad v záruční době

Pro realizaci stavebních akcí bude vypracována projektová dokumentace. Zadavatel v současné době
připravuje zadávací řízení pro výběr zhotovitelů staveb.
Předpokládaná hodnota stavebních akcí (investiční a neinvestiční), u kterých má být proveden výkon
funkce správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je
cca 37 579 026, - Kč bez DPH a včetně rezervy ve výši 10%
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace
(CPV):
Stavební dozor a výkon funkce koordinátora BOZP

71322100-2

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem 1.části veřejné zakázky „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” je výstavba
splaškové kanalizace ve městě Kolín – místní část Zibohlavy.
Členění stavby na stavební objekty

SO 301 Kanalizace
SO 302 Kanalizační přípojky
SO 310 Přípojka NN pro ČS2.
Gravitační kanalizace je navržena z žebrovaných trub PP s plným žebrem DN 300 a výtlačné
potrubí z PE100 s ochranným pláštěm z PP. Celková délka kanalizace je 2343,7m, z toho
výtlak 74,2 m.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem
„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” z 03/2008, v úrovni zadávací dokumentace
zpracované společností IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5 - Praha 8.
Předmětem 2.části veřejné zakázky „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy –
Radovesnice I. – Kolín” je odvedení splaškových vod ze Zibohlav a Radovesnice I. do kanalizace ve
Štítarech, odkud jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod v Kolíně.
Členění stavby na stavební objekty
SO 301
SO 310

Kanalizace
Přípojka NN pro ČS1 a ČS3.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je cca 1 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaný termín realizace
Předpokládaný začátek stavby
Předpokládané ukončení stavby

08/2012
02/2015

Místo plnění zakázky:
Plnění zakázky bude realizováno v k.ú. Kolín, Zibohlavy
Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky
uchazeče byla ve dvou vyhotoveních a seřazena následujícím způsobem:
a) obsah nabídky;
b) krycí list nabídky
b) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – dle § 53 ods. 1 zákona č.
137/2006, o veřejných zakázkách;
c) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele.

Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní
kvalifikační předpoklady splňuje.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského
rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě
listy), a to v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
c) dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Dodavatel jako doklady prokazující jeho odbornou způsobilost předloží :
•

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, pro obor „vodohospodářské stavby“

•

doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti pro výkon funkce
Koordinátora dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zadavatel v této souvislosti stanoví podmínku, že každý dodavatel u odborně
kvalifikovaných osob uvede ve formě prohlášení, zda se jedná o zaměstnance dodavatele
nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu.
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a dále i
technických kvalifikačních předpokladů.
dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona Zadavatel na základě posouzení možných finančních rizik a zejména pak s přihlédnutím
k celkové finanční hodnotě realizované stavební zakázky, v rámci které bude vybraný
dodavatel poskytovat služby technického dozoru investora, stanovuje následující požadavky
pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
•

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh
pojištění.

•

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže uvedené úrovně
kvalifikačního předpokladu.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má ke dni podání
nabídky uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně
10 mil. Kč .

dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona •

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží údaje o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné
zakázky, a to za poslední tři účetní období.

•

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst.3 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením výkazu obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné
zakázky, tj. výkon funkce správce stavby (Výkon technického dozoru investora) a to ve
formě Čestného prohlášení podepsaného osobou jednat za dodavatele, nebo ve formě účetní
závěrky za předcházející tři účetní období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného
dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu.
Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu
veřejné zakázky, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého
vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.
•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat dosažený
s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. výkon funkce správce stavby (Výkon
technického dozoru investora), činil min. 10 mil. Kč, a to v souhrnném součtu za poslední
tři účetní období.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je
prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních
důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona •

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
a)

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně,
•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb
poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 3 významné služby
(musí se přitom jednat o služby řádně dokončené, s vydaným kolaudačním rozhodnutím),
jejíchž předmětem byl výkon správce stavby (technického dozoru investora) a dále i výkon
funkce koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby z oboru
vodohospodářskýchstaveb, charakteru rekonstrukce či novostavby z toho:
- 2 významné služby na výkon správce stavby (technického dozoru investora), z nichž
každá byla poskytována v rámci stavební zakázky s investičními náklady v minimální výši
30 mil. Kč bez DPH a dále
- 1 další jinou významnou službu na výkon funkce koordinátora BOZP dle § 10 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla
poskytována v rámci stavební zakázky s investičními náklady v minimální výši 10 mil. Kč
bez DPH
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením
seznamu významných služeb formou „Čestného prohlášení“ podepsaného osobou
oprávněnou jednat za dodavatele a doložením dalších požadovaných dokumentů dle
předchozího textu, z nichž bude patrné splnění shora vymezených podmínek a splnění
minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.
dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona

•

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování služeb.

•

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení o
vzdělání, profesních životopisů a dalších dokladů a informací, prokazujících odbornou
kvalifikaci dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud se na realizaci veřejné zakázky
budou podílet minimálně 2 osoby ( „klíčový tým“ ), přičemž klíčový tým bude složený

z vedoucího týmu a odborně způsobilého koordinátora a bude
požadavky zadavatele:

splňovat

následující

vedoucí realizačního týmu:
• vysokoškolské vzdělání technického směru,
• autorizovaný inženýr, nebo technik v oboru „vodohospodářské stavby“ s autorizací ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
• praxe min. 10 let při řízení obdobných zakázek – výkonu technického dozoru
investora
• v rámci projektové přípravy a v rámci realizace staveb s minimálně jednou stavbou
s investičními náklady alespoň 30 mil. Kč bez DPH.

odborně způsobilý koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
o praxe min. 3 roky v oblasti činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Délka praxe bude posuzována na základě data vydání OSVĚDČENÍ o odborné
způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP.
Vyhotovená nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s
jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným,
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při
listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a
zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním
rohu vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční popiskou
nebo rozdělovníky.
Podklady pro zpracování nabídky:
Do projektové dokumentace stavby je možno nahlédnout na MěÚ Kolín, Odbor regionálního rozvoje a
územního plánování, Karlovo nám.č.78, 280 12 Kolín 1, kontaktní osoba: Petra Linhartová, po
předchozí telefonické dohodě, tel: 321 748 347. Tato výzva a krycí list nabídky jsou uveřejněny na
webových stránkách MěÚ Kolín www.mukolin.cz (úřední deska)

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v nabídce a v návrhu smlouvy v tomto členění:
Cena 1.části díla „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” – TDI
- nabídková cena bude stanovena v české měně
- nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší
náklady, předpokládaná rizika spojená s s realizací předmětu veřejné zakázky ,
popř. cestovní náklady apod. )
- Nabídková cena bude v tomto členění:
Cena celkem bez DPH:....................,-Kč
Výše DPH ................
...,-Kč
Cena celkem včetně DPH:.................,-Kč
2.části díla „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín” –TDI
- nabídková cena bude stanovena v české měně

-

nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší
náklady, předpokládaná rizika spojená s s realizací předmětu veřejné zakázky ,
popř. cestovní náklady apod. )
- Nabídková cena bude v tomto členění:
Cena celkem bez DPH:....................,-Kč
Výše DPH ................
...,-Kč
Cena celkem včetně DPH:.................,-Kč

3. cena funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na obě části díla
- nabídková cena bude stanovena v české měně
- nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší
náklady, předpokládaná rizika spojená s s realizací předmětu veřejné zakázky ,
popř. cestovní náklady apod. )
- Nabídková cena bude v tomto členění:
Cena celkem bez DPH:....................,-Kč
Výše DPH ................
...,-Kč
Cena celkem včetně DPH:.................,-Kč

4. Cena za celý předmět zakázky
-

nabídková cena bude stanovena v české měně
nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší
náklady, předpokládaná rizika spojená s s realizací předmětu veřejné zakázky ,
popř. cestovní náklady apod. )
- Nabídková cena bude v tomto členění:
Cena celkem bez DPH:....................,-Kč
Výše DPH ................
...,-Kč
Cena celkem včetně DPH:.................,-Kč

Zadavatel připouští změnu ceny pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
Způsob hodnocení nabídek :
Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH
s přihlédnutím k předloženým referencím.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou. Podmínění
nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny na různých místech v nabídce je
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, dojde-li k uvedení nabídkové ceny v jiné formě, než zadavatel
požaduje.
Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Platební podmínky:
Zadavatel se zavazuje uhradit úplatu za převzatý předmět zakázky na základě daňového dokladu –
faktury. Fakturovat se bude měsíčně se splatností faktur 60 dní od doručení zadavateli. Ve smlouvě o
dílo bude uvedena 10%-ní pozastávka z nabídkové ceny, tato pozastávka bude uvolněna až po
kolaudaci a odstranění případných vad a nedodělků firmou provádějící stavbu.
Předání nabídek:
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do:
21.03.2012 do 9:00 hodin
Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek a to v uzavřené obálce, která musí být opatřena
názvem veřejné zakázky, tj.
Technický dozor investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi v rámci realizace staveb:
„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” a „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy
– Radovesnice I. – Kolín” - NEOTVÍRAT

Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a označena identifikačními údaji (jméno, název
firmy, adresa, telefon) .
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele:
Městský úřad v Kolíně
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín
podatelna MÚ Kolín v těchto hodinách :
pondělí

7.00 – 17.00 hod

úterý

7.00 – 15.00 hod

středa

7.00 – 17.00 hod

čtvrtek

7.00 – 15.00 hod

pátek

7.00 – 13.30 hod

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele:
Městský úřad v Kolíně
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín
a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty .
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo

nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona). Doručené nabídky zaznamená
zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
Další podmínky soutěže:
Zadavatel sdělí uchazečům výsledek hodnocení písemně po vyhodnocení nabídek.
Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výběr uchazečů kdykoliv
v jeho průběhu, případně nepodepsat smlouvu s uchazečem.
Prohlídka místa plnění se nekoná.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

Přílohy
Krycí list nabídky

