Zadavltel:

Sídlo:

MěstysLedenice
NáměStí č.p. 89' 373 11 Ledenice

Zastoupen: Mgr. Miroslavem Fraňkem

Ič:

00245135

Zadavatel vás

vyzÝv^
k podání nabídky na veřejnou zakrízku malého rozsahu dle zákona 13712006 Sb.' o
veřejných zal&ázkách ve znění pozdějších předpisů a k prokázání splnění kvaliÍikačních
předpokladů na zhotovitele stavby

soKoLSK,í ULICE _ VoDoyoD A KANALIZACE"
"LEDENICE 1. Identifikační údaje o zadava|eli
ele

*Sídl o / tiíšlbpcjdinJWbydli štěš

Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice

stařostaú)ou.lédenice.cz

xKoňdtiní os
Bc. Dan llansel / 603 449 460 I

!9'ql!*9tE!_19!

2. lnforr:race

o drtlhu a přcdmčtu veřr:jnó zakázkv

Názeý ýeřei é zakázk,

,,LEDENICE _ soKoLSKÁ ULICE _

voDovoD

A KANALIZACE"

ShllčlťýrcÍro1ý popis yeřejné zaMzlq

Jcdná sc o provedení kaÍalizacc pro rodinné domy v Sokolskó ulici, zároveň bude
provcdena nová kanalizace a vodoyod pro napojcní sportovního areálu. V rámci stavby
bude zrušena stávající nelThovujici kanaliz.ce.
Přcdmčtcm plnění zakázky je konrpletní dodávka stavebních a montáŽních prací dle
proiektové dokumentace, která je součástítéto výz}T'.
]l,Íi'to plqéni rlal izace

ohec Ledeíice
Pře dpokl ódaný t er mín zaháj ení

Čcrvcn 20l2
Dokončenístaýby m^i do

Prosin€c 2012

3. Poskvtnutí zadávacÍ <lo]i'me ntace
zadávátel, podle $ 48 zákola č.I3712006 Sb., o veřcjný'ch zakázkích poskatuje
zidávací dokumentaci jako přílohu tóto l'ýz!y.
Zadávací dokumentacé jc k dispozici na adť€se zadav'tele.

'l. Lhr'ila pro podá[i rtrbídek' včc:nčadrcs}',

ná ktcrou mají }Ýt

PoslÍny nebo př'edán-v osobrrč

Datum
16-4-2012

Hodina
10.00

Adtesa pro podání nabídky

Námčstíč.p. 89' 373 1l Ledenice

Ji

é upřesňIiíií údaje, lhťtta pro

podáni nabídek

Uchazeči mohou své nabídkv Dředložit do pondčlíló.4.2012 do l0.00 hodin

Při doručenípoštou je rozhodujícíprczenčnírazítko obc€, včásnost doručeni je rizikem
uchazeče.

odvolat zaslanou nabídku je možnéPísennou formou nejpozději do dne oteYírání
obálck

s

nabídkami.

vš€chny nabídky doručeÍó po tomto termínu nebudou přijat"Y.
Předpokládaná cena zakázky činí4,0 mil. bez DPH
Ele tctronicki podání

nabídlq

Tato forma není přípustná

5. Požadavky la prokázání sp|rrčníkvalifikacc podle
č. 137/2tl1}6 Slr' (ďírle jen

5'!

$ 50

',z/tl*l:la")

Zikladní b,aliJikaění předpoklady

_

podle

!

53 odst. 1zókona

splĎění základních lsalifikačÍíchpředpokladů podle $ 53 odst.
předložením čest[éhopťohlášení.

zákona

l lze

prokízat

a) dodayatel nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločineckéskupin}, trestný čin účastina oťganizoYané zločinccké
skupině, legalizace {ÍÍrosůz trestné činnosti, podílnictví' přijetí úplatku'
podplácení, nepřímého úplatLiřství, podvodu, úvěrového podvodu, včetíě
případů,kdy jde o přípřavu nebo pokus nebo účastenstvína takovóm trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzcní za spáchání takového trestlého činu; jdcli o právnickou osobu, musí t€nto předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak j€jí st.tutární orgán nebo každý člen statutárního ořgánu, a j€Ji statutárním
orgánem dodavatele či člcn€m statutářního ořgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklád splňovat jak tato právnická osob., tak její statutářnÍ
orgán nébo každý čIen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváJi
nabídku či žádost o účastzahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizačnísložkT' musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uved€ných osob rovněž vedoucí této oťganizačnísložLT; tento záIdadní
kvalifikačnípředpoklad musí tlodayatel splňovat jak ye vzaahu k úzcmi české
republiLT, tak k zcmi svého sídla, místa podnikání či bydliště'

odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souYisí s př€dmčtem podnikání dodaYatele podle zvláštních přávních předpisů
nebo došlo k z^hl^zení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jd€Ji o
práv ickou osobu' musí tuto podmínku splňoYat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán ncbo každý člen statutárního orgánu, a je-li staÍutářním
orgáncm dodavatclc či čIenem statutárního orgánu dodavatelc právnická osoba,
musí tento předpok|ad splňovaf ják tato právnická osoba' tak jejÍ statutární
orgán ncbo každý člen státutářního orgáDu této pÍávnickó osoby; podáváJi
nabídku či žádost o účastzahraničníprávnická osoba pťostřcdnictvím svó
organizačnísložka, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovaf vedle

b) dodavatel nebyl přavomocně

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složkf'i tcnto základní
IvaliÍikačnípředpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k územi České
rcpubliky' tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště'

c)

dodavatel v posledních 3 lelech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nckalé
soutěže foťmou podplácení podle zvláštního právniho předpisu

d) vůčijehož majetku ncprobíhá nebo v posledních 3 l€tech neprolrěhlo insolvenční
řízení, v němž bylo radáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut přoto, že majctek nepostačuje k úhradě nákladů insolYenčníhořízení,
ncbo nebyl konkurs zrušen proto, ž€ majctek byl zcela nepost!čujícínebo
zaÝealena nucená správa podI€ zvláštních přáÝnich předpisů'

e)

dodavat€l

0

dodavat€l nemá v evidcnci daní zachyc€ny daňové nedoplatky, a to jak v českó
řepublicc! takv zemi sídla, mista podnikání či bydliště dodavatele'

není v likvidaci'

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na Yeřejné zdtavotní
pojištění a to jak v C€ské republice' tak v z€ni sídla' místa podnilííníči bydlištč
dodavatele,
na pojistnóm a na penále na sociálním zabezpečení a
příspčvku na státní politiku zamčstnanosti' a to jak v českéřepublice' tak
Y zcmi sídlal místa podnilniní či bydliště dodavatelc,

h) dodavat€l

ncmá nedoplat€k

dodavatel nebyl v posledních 3 Ietech pravomocně disciplinárně potťcstán či mu
nebylo přavomocně uloženo kářrré opatření podle zvláštních právních předpisů,
jeJi podlc $ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních přávních předpisů; pokud dodavát€l vykonává tuto činnost
prostř€dnictvím odpovědného zástupce íebo jiné osoby odpoyídajícíza činÍost
dodavatele' vztahuje se tcnto předpoklad na tyto osoby'

i) dodavalel není veden v rejstřiku osob
dodavateli nebyla

umožnění ťkonu

v

se

zákazem plnění veřejných zakázek,

posledních 3 letech pravomocně uložéna pokuta za

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu'

dodavate| přédložíscznam státutárních orgánů nebo členůstatutárních orgánů,
kteří Y posled ch 3 letech pracovali u zadavaÍele a
m) dodavatel předložil, máJi fořmu akciové společnosti, aktuální seznam akcionářů
l0 oÁ.
s podílern akcií raššífincž

5'2

Profesní l,:valifikační předpo}clady

_

podle

6 51

písm. a), b)' c)

splnění Iďalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením prosté kopie:
a) wýpisu z obchodniho rejstřiku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence
b) doklad o opřávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovírlajícímpředmětu veřejIré zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenskó oprávněÍi či licenci
c)

dokl.d osYědčujícíodbornou způsobilost (vodohospodářské stavby) dodavatele
nebo osoby, ieiímžprostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuj€.

5.3 Ekononické aJinančníb,alifikační předpoklady podle $ 55 zákona
Zadavatel požaduje předložení pojistné sm|oura, jejímžpředmčtem je pojištění
odpovědnosii za škodu způsobenou dodavatclem třetí osobě v minimální výši 6 mil. Kč
_ přostá kopie

5'4 T?chnické kyati1ikačni piet\pol<)ady

poc\le 9 5Í' zák"na

Ke spInění technických kYalifikačníchpředpoktadů předloží uchazcč:
a) osvědč€ní objcdnatelů o řádném plnčnístavebních prací v minimálním objemu:
5x lýstavba, řekonstrukce voaloYodu nebo kanalizace v minimálÍím objemu 5
nil. Kč bcz Dl'H za jednu akci, za poslední 3 řoky
b) certifikáty systómu řízeníjakosti _

Iso

9001

c) certifikát

6. Uclaje

systému enviřonmentálÍího managcmcntu -

Iso l4001

o hodnotícíchkritériíchpoclle $ ?{l zákoaa

MÉs! s LEoEllu..
|]'nérJi 99 (')
373 ]1 i€d€nic€

V Ledenicích dne 28'3.20l2

t)a

Vvvěšeno Í|ne: LI
Sejmuto dne:

1, t)nl,)

" 'ý'-

XÁx''

AČ{ x*Xť n4i;X}'ÁC}i

zákona č. 13712006 Sb.' ve znění pozdějších předpisů' o veřejných
zakázkách
$ 4.l

}'

obchodní podnínfu

obchodní podmínky budou ÝTcházot v plném rozsahu ze yšeobecných obchodních
podmínek podle obchodního zákoníku
Přovedcné práce budou hrazeny po dokončení st:rvby á předání zadaYateli.
Doba splatnosti faktur bude 90 dní.

2.

Technícke podmínlq

Zadavatel odkázujc na $ 46 odst.
}' PoŽadavlg) na variaaly

l

a odst. 2 zákona

Zadavalcl nepřipouští varianlní řťšeni

1'

PoŽadav(k na 2pu'ob zpruiuvcini n,lbidkovi c.,ty

N.bídkoYá cena bude zpracována na stávcbní práce podle předloženéprojcktové
dokumentace s popiseň jednotli'qÍch oddílůa standařdů s případnými odchylkami od
přojektové dokumentace, které uchazeč něl nebo moh|, na základě swých odborných a
iechnickach znalostí, předpokládat. Nabídková cena se zpracuje jako ccna nejvýše
přípustná na základě jednotliťých cen a sazeb, Dl'H bude uvedeno zvlášt'' cena bude
peyná a j€dnotkové ceny uvcdené v nabídcc ztistanou nezměněny po celou dobu
výstavby'
Uchazcč je poYinen occnit výkaz výrněr, kteť jc součástízadávací dokumentace
Ý elektronické a tištěnó podobč.

Změna nabírtkovéceny není možná s výjinrkou případůvěcných změn, kÍeréby
požadoval zadavatel nad rámec zadávací dokumentac€.

DojdeJi při zpracování nabídky k nesouladu mezi dokumentací stavby a výkaz€m
ye výkazu
výměr, jsou pro stanovení nabídkové ccny rozhodující údaje obsažené
výměr.

obsahujeJi zádávací dokum€ntace jakékoliv požadavky nebo odkazy na obchodní
fiřmy, speciIické označenívýrobků, které phtí přo uřčitéhopodnikatel€ nebo jeho
o.guoi'utní složku za příznačné,průmyslovévzory' o.hranné známLa či označ
pů'vodu, zadavatcl umožňuje poúžíti jinó kvalitativně a technicky obdobné ř€šení'

5.

Podmínlq, a požadavlq na zpraco.líj,1íúabídky

Nabídka a pož.dované podklady musí být podány písemně a podepsány osobami

oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka

bud€ dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníkas připojením razítka

společnosti a datum. Nabídka bude předložcna v uzavřené, razítky uchazečc zapcčctčnó
a označenéobálce s nápisem ,,Ledenice - sokolská ulice _ vodoYod a kanalizace" a
opatřena nápis€m,,NEoTvÍR4.T"

6'

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotícíchkrítéríí

Hodlocení Dabídek bude provedeno bodovací stupnicí, kdy nejlépe hodnocená nabídka
obdrží100 bodů a získanó body v příslušnón kťitériubudou \Ynásobeny váhou
významu, uváděnou v přocentech

-

qiše nabídkovéceny
zářučnídoba za proyed€né stav€bní práce
(technologické dodávky, dle záruční doby výrobce)
Y nabídce navřžené smluvní sankce
při nesplnění teřmínů dokončení - Kč / den

yáha 70oÁ
yáha 20oÁ

ýáh^ 10"Á

Hodnoccní nabídek bude provedeno bodovací stupnicí tak, ž€ za každékritérium (ccna'
záruka, sankce) Íejlépehodnocená nabídka obdrží100 bodů a body dalšíchnabídek
budou stanoveny výpočtem.

Získanébody v příslušnóm kritériu budou dosazenY do tabulka a budou lTnásobeny
váhou významu, uváděnou v přocenÍech. Ze součtu výsledných bodů bude staÍoveno
pořádí uchazeče'
7

'

Jiné požadavky zadavatele

na

plněni veřejné ztLldzlry

Každý uchazeč předložípouze jednu nabídku. Uchazcč, kte{ buale uveden vc vícc než
v jedné nabídce, budc raloučen.
Nabídka bude zpracována a předložena v českémjaryce.

Zadavatel požaduje vrácení přojcktové dokumentace spolu s podanou nabídkou'
Nevrácení projcktoYé dokumentace l'ude důvod k ryřazení nabídky z dalšího
hodnocení.

Účastníci soutěž€ musí chránit informace získanév dokumentech soutěže jako

souk-ťomé a důvěrné.Veškeré dokumelt-v soutěže mohou být použity pouze pro účely
této soutěže.

Účastníci soutěže nebudou uznáni způsobilými, jest|iže:

-

8'

z^ýirrili záý^žÍézkreslení faktů vzhled€m

k poskytnufjm informacím

nedodrželi sm|ouvu na jiné zakázce téhožzadavatele

oteviraní obólek

'snlolv.l

o

dílo

rThodnocení nabídck bude plovedeno dne 17.'t.2012 ve 13:00 hodiÍ
na úřadě městyse Ledcnice, Náměstí č.p. 89' 373 11 Ledenicc.

otevírání obálek

a

Náklady na zpřacování nabídla nese uchazeč.
Náklady ořganizátora výzlY k podání n.bídky hradí zadavatel, který téžhřádí náklady
na r'vhodnocení nabídek.
s vítězným uchazečem bude uzavřena smlouya o dílo. Návrh smloury o dílo bude
součástíkaždépodané nabídky.

Příslušnépovolení a dalšídoklady budou předány yítěznómu uchazeči.

0

Součásti zalávac'i dokumentace

a) Projektová

dokumentace - kompletní 1 paré v tištěné podobě

b) Soupis stavcbních prací a dodávck

s

r.ýkazcm výměr v tištěné a elektronické

podobě

]

0. Dodateč é ififolmace

k

zadávacim podmínkán

Místo stavby ie volné a je možnékdykoliv provést prohlídku místa plnění.

v LedeÍicích dne

28.3.2012

Na úřednídesce měslysé Lédénce

l(, Li

/,

ýý!ěšeio dne'''''''é'''I''''Ý''''+'?'':''+'''''''''''''''
sejmulodne .........................

Vyvěšeno dnel
Sejmuto dne:
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