PODROBNÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle ustanovení § 38 a souvisejících zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
s názvem

„PZ Kolín – Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F“
Ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

Zjednodušené podlimitní řízení

1) Identifikace zadavatele
Město Kolín
se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupené: Mgr.et.Bc. Vít Rakušan, starosta
tel. 321748210
e-mail: vit.rakusan@mukolin.cz
2) Specifikace předmětu veřejné zakázky
Zhotovení stavby „PZ Kolín – Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F“
Klasifikace stavebních prací:
Splašková kanalizace
CZ-CC 222 311
SKP 45.21.41
CPV 452 32 440-8
Zemní práce – cca 3 500m3
Kanalizační potrubí PVC DN 250 - 476 m
Kanalizační potrubí PVC DN 300 - 73 m
Šachty kanalizační betonové
- 14 ks
3) Místo plnění veřejné zakázky
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry (dále jen PZKO), sektor F
4) Termín plnění
Zahájení stavby : dnem podpisu smlouvy o dílo, předpoklad:
14.května 2013
Termín předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací: 14.května 2013
Dokončení stavby nejpozději do:
30.června 2013
Předání a převzetí díla:
30.června 2013
Počátek běhu záruční lhůty: dnem odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím a
předávacím řízení.
5) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace podle § 51
Zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
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a) základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 Zákona, formou čestného
prohlášení, podle ustanovení § 62, odst.3) Zákona (viz příloha č.2 zadávací dokumentace);
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona, formou čestného
prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč vlastní :
- aktuální výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci; uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů i předložením
prostých kopií uvedených dokladů;
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění této veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů;
Uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů i předložením prostých
kopií požadovaných dokladů.
c) ekonomické a finančních způsobilosti splnit veřejnou zakázku formou čestného prohlášení
podle ustanovení § 50, čl. 1), odst. c) Zákona, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč
-

má uzavřenou pojistnou smlouvu,nebo pojistný certifikát jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, v minimální výši pojistné částky
3,0 mil. Kč za jednotlivou pojistnou událost; a že pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a záruční doby sjednané mezi
dodavatelem a objednatelem ve smlouvě o dílo;

-

dosáhl obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky v minimální výši 18,0 mil. Kč součtově
za předcházející tři účetní období.

d) technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 Zákona formou čestného
prohlášení, ve kterém bude uveden:

-

seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední tři roky,
z nichž minimálně tři zakázky realizoval uchazeč v minimálním finančním objemu 3,0 mil.Kč
za každou zakázku zvlášť, a že na tyto realizované zakázky má osvědčení objednatele o
řádném a odborném provedení, cenu, dobu a místo provádění těchto prací;

-

odpovědný stavbyvedoucí uchazeče pro plnění této veřejné zakázky s uvedením jeho
vzdělání a odborné způsobilosti, včetně seznamu staveb na nichž se jako stavbyvedoucí
podílel;

-

pracovník či technik uchazeče, který bude odpovědný za kontrolu kvality a jakosti
prováděných výkonů a dodávek, s uvedením jeho vzdělání a odborné způsobilosti, včetně
seznamu staveb na nichž se v této pozici podílel;

-

přehled strojů a zařízení,, které bude mít uchazeč pro plnění veřejné zakázky k dispozici

6) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace vítězného uchazeče
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč předložil před podpisem smlouvy zadavatelem originály
nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ustanovení § 57 odst. 1) a
odst.2) a § 62, odst. 3) Zákona v rozsahu:
7.1 Základní kvalifikační předpoklady:
• Aktuální výpis z Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu
• Potvrzení Finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
• Potvrzení příslušného orgánu či instituce, že nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
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7.2 Profesní kvalifikační předpoklady:
• Aktuální výpis z Obchodního rejstříku
• Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění)
• Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářských staveb
7.3 Technické kvalifikační předpoklady
• Osvědčení objednatelů min. tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu
min. 3,0 mil. Kč za každou zakázku, s uvedením ceny, doby a místa provádění, a o
řádném a odborném provedení výkonů a dodávek
7.4 Pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistné události 3,0 mil.Kč za každou
jednotlivou pojistnou událost.
8) Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazečem bude cena stanovena podle soupisu prací obsaženého v zadávací dokumentaci,
a to oceněním měrných jednotek za použití jednotkových cen uchazeče. Popis jednotlivých
položek soupisu prací pro ocenění a zadané množství prací a dodávek jsou pro uchazeče
závazné! Změny v zadaném množství prací a připisování dalších položek jsou nepřípustné!
Celková nabídková cena je tedy součtem nabídkových cen jednotlivých položek, které jsou
násobkem zadaného množství a jednotkové ceny uchazeče.
Uchazeč je povinen ocenit takto všechny položky ze soupisu prací s výkazem výměr pro
ocenění. Nebude-li souhlasit nabídková cena jednotlivé položky na zadané množství
násobené jednotkovou cenou uchazeče, je vždy pro výpočet nabídkové ceny směrodatná
jednotková cena.
Jednotková cena každé položky bude obsahovat veškeré náklady uchazeče potřebné k jejímu
provedení a dodržení kvality předepsané projektem.
Dojde-li při stanovení celkové nabídkové ceny za dílo v součtu nabídkových cen jednotlivých
položek k chybě, nebo nebudou-li do celkové nabídkové ceny zahrnuty všechny položky ze
soupisu prací, bude nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.
Dojde-li k nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr ze soupisu prací, je pro
stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.
Veškeré uchazečem zjištěné nesrovnalosti v zadávací projektové dokumentaci a soupisu
prací s výkazem výměr pro ocenění, může uchazeč uvést pouze ve zvláštní příloze své
nabídky.
Uchazečem oceněný soupis prací s výkazem výměr bude zpracován v tištěné i elektronické
podobě a stane se nedílnou přílohou uzavřené smlouvy o dílo.
9) Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněný a statutárním zástupcem uchazeče
podepsaný návrh smlouvy o dílo (text, který je součástí zadávací dokumentace je jednotný a
závazný pro všechny uchazeče). Jakékoliv změny, nebo doplňky textu návrhu smlouvy o dílo
jsou nepřípustné!
10) Harmonogram postupu provedení díla
Uchazeč ve své nabídce doloží podrobný denní harmonogram postupu provedení díla.
11) Záruční lhůta za nabízené plnění
Zadavatel požaduje záruční lhůtu na výkony a dodávky uchazeče 60 měsíců, vyjma dodávky
trubního vedení, kde je délka záruční lhůty stanovená výrobcem.
12) Platební podmínky
- objednatel neposkytuje zálohu
- jednotkové smluvní ceny z nabídky zhotovitele jsou platné a neměnné po celou dobu ve
smlouvě o dílo sjednané lhůty realizace
- vyúčtování realizovaných dodávek a výkonů se provádí měsíčně v souladu s doloženými
soupisy provedených prací, potvrzenými odpovědným zástupcem objednatele (TD); z každé
takto zhotovitelem vyhotovené a předložené faktury zadrží objednatel 10% z fakturované
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částky, polovina z takto zadržené částky bude zhotoviteli uhrazena do 14 ti dnů po převzetí
díla bez vad a nedodělků objednatelem; zbývající polovina zadržené částky bude uložena
na vázaný účet u bankovního ústavu zhotovitele jako garance po celou dobu trvání ve
smlouvě o dílo sjednané záruční lhůty. Podmínkou pro úhradu zadržené částky je splnění
termínu dokončení, včetně předání bez vad a nedodělků; v opačném případě bude
zadržená část fakturované částky použita na úhradu smluvní pokuty;
- lhůta splatnosti předložených a objednatelem odsouhlasených faktur činí 21 pracovních dnů

13) Obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které zadavatel doporučuje řadit
takto:
• Krycí list nabídky
• Obsah nabídky
• Smlouva o podání společné nabídky více dodavateli (pokud předkládá nabídku více
dodavatelů společně)
• Doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
• Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
• Doklady o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
• Doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
• Oceněný soupis prací s výkazem výměr v listinné podobě i v datové formě na CD ROM
• Doplněný a statutárním zástupcem uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je
přílohou č.3 zadávací dokumentace.
• Časový harmonogram postupu provedení díla
• Ostatní dokumenty a informace, které uchazeč považuje ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky za relevantní (např.prospektové a obrazové materiály, apod.)
• Písemná specifikace části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům s uvedením jejich finančního podílu na zakázce
• Čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím
řízení, není současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení
• Zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná
statutární orgán uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku
• Čestné prohlášení o uznání závaznosti podmínek k zadání veřejné zakázky s uvedením
počtu listů uchazečem předkládané nabídky.
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací
řízení způsobem stanoveným v ustanovení § 84 Zákona.
14) Údaje pro podání nabídky
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- Nabídka bude vyhotovena ve dvou tištěných výtiscích v písemné formě, přičemž jeden
výtisk bude tvořit tzv. „ORIGINÁL“ nabídky, a druhý výtisk „KOPII“. Doklady předkládané
v nabídce v originále nebo ověřené kopii (jak předepisuje Zákon) musí být vloženy do
Originálu nabídky. Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.
- Jednotlivé výtisky nabídky musí být zajištěny proti manipulaci, konec po převázání bude
přelepen nálepkou a opatřen razítkem Uchazeče a podpisem statutárního zástupce.
- Uchazeč spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi nabídky na CD- R,
který bude vložen do originálu nabídky.
- Výtisky nabídky budou podány v uzavřené a neporušené obálce, opatřené v levém
horním rohu Názvem a adresou uchazeče, a uprostřed nápisem Nabídka – „PZ Kolín –
Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F“ – Neotvírat!
- Termín a místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají osobně do podatelny nebo poštou na adresu – Městský úřad Kolín,
Karlovo náměstí 73, 280 12 Kolín I a to nejpozději 2.května 2013 do 11,00 hod.
- Závaznost nabídky
Podle ustanovení §43 Zákona je uchazeč vázán svoji nabídkou po celou dobu zadávací
lhůty, tj. do 30.6.2013.
15) Kritéria pro zadání veřejné zakázky
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Zadavatel zvolil základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky nejnižší
nabídkovou cenu (podle ustanovení §78, odst.1, písm. b) Zákona.

16) Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek 2.května 2013 v 10,00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 73, Kolín I.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek a to v počtu jednoho odpovědného zástupce každého z uchazečů. Zadavatel
bude po přítomných zástupcích požadovat, aby oprávněnost své účasti při otevírání obálek
prokázali písemným zmocněním k účasti a svoji účast stvrdili podpisem v presenční listině
přítomných uchazečů.
14) Postup komise pro otevírání obálek
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotvírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V souladu s ustanovením § 71, odst.9) Zákona komise otevírá obálky s nabídkami doručené
ve lhůtě pro podání nabídek postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje, zda
- je nabídka zpracována v českém jazyku
- je návrh smlouvy o dílo podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Komise pro otevírání obálek kontroluje pouze formální úplnost nabídek, neprovádí posuzování
kvalifikace a neposuzuje věcnou a obsahovou správnost jednotlivých dokumentů. S ohledem
na ustanovení §59 odst.4) Zákona (o možnosti vyžádání doplnění kvalifikace) a ustanovení §
76, odst. 3) Zákona (o možnosti vyžádání písemného vysvětlení nabídky) ponechává komise
pro otevírání obálek s nabídkami na hodnotící komisi ustanovené zadavatelem, aby podrobně
posoudila nabídky a v případě potřeby rozhodla o využití citovaných ustanovení Zákona.
Po provedené kontrole každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům u každé nabídky
(§71, odst.10 Zákona):
a) identifikační údaje uchazeče
b) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
c) zda je návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče
d) informaci o nabídkové ceně
Závěrem u každé nabídky komise konstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadavky
podle § 71 odst.9) Zákona a je tedy úplná či neúplná. Pokud nabídka nesplňuje požadavky
Zákona, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla
komisí pro otevírání obálek vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně
důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§73 Zákona). Protokol
podepisují všichni přítomní členové komise. Součástí protokolu je i presenční listina
přítomných uchazečů. Zadavatel umožní přítomným uchazečům nahlédnout do protokolu a
pořídit si z něj výpis nebo opis.
15) Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel v listinné podobě na žádost uchazeče
bezodkladně. Uchazeč pošle žádost o poskytnutí zadávací dokumentace e-mailem na adresu
petra.linhartova@mukolin.cz. Objednanou zadávací dokumentaci obdrží zájemce dle
vlastního uvážení tak, že si ji buď vyzvedne osobně po předchozí telefonické dohodě s paní
Petrou Linhartovou, tel. 321 748 111, nebo mu bude na jeho žádost zaslána poštou na
dobírku.
16) Prohlídka místa plnění
V souladu s ustanovením § 49 odst.5) Zákona zadavatel nepovažuje prohlídku místa plnění
veřejné zakázky či zpracování nabídky za nezbytnou. Bude-li některý z uchazečů přesto
požadovat prohlídku místa plnění, je toto možné po předchozí telefonické dohodě se
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zástupcem
zadavatele
paní
Petrou
Linhartovou,
petra.linhartova@mukolin.cz., nejpozději do 26.dubna 2013.

tel.

321 748 111,

e-mail:

17) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se
podává výhradně na adresu zadavatele anebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1)
těchto zadávacích podmínek. Tato žádost o dodatečné informace musí být na adresu
zadavatele doručena nejpozději 6 dnů před termínem pro podání nabídek.
18) Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení podle § 53 Zákona
Návrh smlouvy o dílo
Soupis prací s výkazem výměr pro ocenění
Zadávací projektová dokumentace
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