MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
tel.: 327 710 110, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: kancelar@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:
Skart. znak.
Spis. znak:

Haraga Petra
327 710 228
haraga@mu.kutnahora.cz
20.7.2017
V/10
91.1

Dodavatel:

DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE
s názvem:

„Rekonstrukce ulice Na Náměti“
(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora
Se sídlem:
Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora
Zadavatele zastupuje:
Bc. Martin Starý, DiS., starosta města
IČ:
00236195
Druh zadávacího řízení: dle § 27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále: „zákon“) poptávkové řízení vedené mimo režim zadávacích řízení vymezených § 3 zákona.

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále jen: „výzva“)

V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém
řízení mimo režim zadávacích řízení zákona,

Vás tímto vyzývám
k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné
zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci.
1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele
Základní identifikační údaje zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Stát, okres, obec:
Ulice, číslo popisné, PSČ:
IČ:
DIČ:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Město Kutná Hora
CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01
00236195
CZ00236195
Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

Pověřená osoba zadavatele pro veřejnou zakázku
Jméno a příjmení:
Organizace, adresa sídla:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jiří Janál
Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná
Hora,
Petra Haraga
+420 327 710 228
haraga@mu.kutnahora.cz

II. Použité pojmy
POJEM
dodavatel

kvalifikace dodavatele
zadávací dokumentace
zadávací podmínky

nabídka
zadávací lhůta

VYSVĚTLENÍ POJMU
fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat námi požadované zboží,
je schopna poskytnout námi požadovanou službu nebo je schopna provést námi
požadované stavební práce a posléze se i případně může účastnit či se účastní
poptávkového řízení
způsobilost dodavatele pro plnění VZMR, kterou dodavatel prokazuje
způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele
soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů
zadavatele v písemné podobě obsahující zadávací podmínky
veškeré požadavky, podmínky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě,
zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k účasti v
poptávce, k sestavení nabídky, k průběhu poptávky, k hodnocení nabídek nebo
k sestavení návrhu smlouvy
je souborem dokumentů, listin a údajů v písemné podobě sestaveným
dodavatelem dle zadávacích podmínek
doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění
předmětu veřejné zakázky

III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh veřejné zakázky:
Popis předmětu veřejné zakázky a další Rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků s povrchem
dlážděným ze žulové dlažby včetně odvodnění v ulici Na
informace:
Náměti v Kutné Hoře, dále provedení mlatového chodníku
v přilehlém parku, provedení nového veřejného osvětlení a
pokládka chráničky optické sítě.

Závazné podmínky pro realizaci veřejné Pro realizaci této veřejné zakázky (dále: „VZ“) a
vypracování nabídky je závazná projektová dokumentace
zakázky:
(DPS) „REKONSTRUKCE ULICE NA NÁMĚTI
KUTNÁ HORA“, zak. č: 09/2017
zpracovaná:
ATELIER DOPRAVNÍCH STAVEB, Hradec Králové
z 05/2017 a dále dodržení pokynů obsažených ve
vyjádření od příslušných dotčených orgánů.
Nabídka bude vypracována a nabídková cena bude
sestavena oceněním příslušných výkazů výměr
předložených zadavatelem jako součást zadávacích
podmínek této veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby na provedení
celého stavebního díla-předmětu plnění této veřejné
zakázky minimálně 60 měsíců.
Součástí předmětu VZ a tedy i celkové nabídkové ceny
je dále:
-řádné likvidace veškerého odpadu včetně uložení na
skládku
-veškeré stavební dopravní značení (DIO) včetně nutných
záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR,
odboru dopravy Kutná Hora
-geodetické zaměření skutečného provedení díla (viz SoD)
-dokumentace skutečného provedení
-koordinace prací se správci inženýrských sítí

Místo plnění veřejné zakázky:

Závazný
zakázky:

termín

realizace

Stavba se nachází v ulici Na Náměti na pozemcích p.č.
3735, 3739, 3740, 3742, 1351/2, 1351/3, 2787/1, 2787/2,
2787/3, 3668/13, 3668/44, 3668/45 v k.u. Kutna Hora
veřejné Předběžný termín zahájení stavebních prací je přelom
měsíce srpna a září 2017.
Maximální délka realizace ode dne předání staveniště
je 75 kalendářních dnů.

IV. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) pro tuto veřejnou zakázku bude dodavatelům
poskytnuta dle níže uvedených podmínek:
ZD je poskytnuta bezplatně v elektronické formě na profilu zadavatele.
V. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Termín prohlídky:

Zadavatel neorganizuje prohlídku staveniště, místo
VZ je veřejně přístupné.
-------------

Místo a doba srazu účastníků:
Předmět prohlídky:

VI. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místo podání či doručení nabídek:
Způsob podání nabídek:

Obsah nabídek:
Lhůta pro podání nabídek:

na adrese sídla zadavatele
Nabídky budou podány pouze v listinné formě poštou,
kurýrní službou nebo osobně v pracovní době městského
úřadu na podatelnu zadavatele na adrese Havlíčkovo
náměstí 552, Kutná Hora. Nabídka bude doručena
v zapečetěné obálce a označena nápisem: „NEOTVÍRAT
– POPTÁVKA – „Rekonstrukce ulice Na Náměti“
Viz příloha č.1 této výzvy
Nejpozději do 11.8. 2017 do 9.30 hodin

VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Prokázání
profesních
a
kvalifikačních předpokladů:

dalších Dodavatel předloží:
-Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
pro obor vztahující se k předmětu této veřejné zakázky
(dopravní stavby) u osob, které budou zodpovědné za
realizaci této VZ, tedy pro osobu stavbyvedoucího
-Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění,
která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZživnostenské oprávnění pro provádění staveb
-Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj dodavatel
zapsán
- Dodavatel předloží seznam referenčních zakázek na
obnovy, rekonstrukce či výstavby komunikací pro
motorová vozidla, ze kterého bude patrné, že dodavatel za
posledních 5 let realizoval (řádně dokončil) alespoň 3
zakázky s vymezeným předmětem dle první věty
s dlážděným povrchem komunikací pro motorová vozidla
ze žulových kostek v hodnotě 3 mil. Kč bez DPH každé
této zakázky, kde minimální výměra dlážděné plochy ze
žulové dlažby činila alespoň 1000 m2 každé této zakázky,
-k výše uvedeným referenčním zakázkám předloží

dodavatel minimálně 3 Osvědčení objednatelů o řádném
plnění těchto zakázek

VIII. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro zadání této nejnižší nabídková cena (uvedená v Kč celkem včetně
daně z přidané hodnoty)
veřejné zakázky je:

IX. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele
nejsou přípustné
Varianty nabídky:
není uplatněno
Zadání veřejné zakázky na části:
Další sdělení zadavatele:
- Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické podmínky budou z poptávkového řízení
vyřazeny.
- Vybraný dodavatel bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o
dílo.
- Případné dotazy k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou
formou e-mailem na adresu pověřené osoby nejdéle do dne 1. 8. 2017 do 10 hodin.
- Podáním nabídky dodavatele nevznikají žádná práva dodavatelů uplatňovat vůči zadavateli
jakékoliv nároky či požadavky.
- Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně.
- Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno.
- Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení.

X. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si pro toto poptávkové řízení - zrušit kdykoliv zadávání této veřejné zakázky
- neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů
vyhrazuje práva:
- měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu
- s vybraným dodavatelem dále o návrhu smlouvy jednat a
upřesnit si jeho konečnou podobu
-pokud budou podány neúplné nabídky nebo všechny
nabídky budou vyřazeny, jednat s dodavateli, kteří podali
nabídky, o podmínkách směřujících k uzavření smlouvy
způsobem a v rozsahu stanoveným zadavatelem

XI. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta

V Kutné Hoře dne ……………………….

Zadavatel stanovil dobu, po kterou je dodavatel vázán
celým obsahem své nabídky 60 kal. dnů.

……………………………………….
Ing. Jiří Janál
vedoucí odboru investic MÚ Kutná Hora

Příloha č.1
VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
s názvem

„Rekonstrukce ulice Na Náměti“
POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY
dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek
Nabídku předloží dodavatel dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých
částí:
1. Základní údaje o firmě
Obsahuje:

- název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt
- kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání
- stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení.

2. Kvalifikační předpoklady
-Kopie Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě pro obor vztahující se k předmětu této VZ pro stavbyvedoucího
-Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním
rozsahu předmětu této VZ- živnostenské oprávnění pro provádění staveb
- Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj dodavatel zapsán
- Dodavatel předloží seznam referenčních zakázek na obnovy, rekonstrukce či výstavby komunikací
pro motorová vozidla, ze kterého bude patrné, že dodavatel za posledních 5 let realizoval (řádně
dokončil) alespoň 3 zakázky s vymezeným předmětem dle první věty s dlážděným povrchem
komunikací pro motorová vozidla ze žulových kostek v hodnotě 3 mil. Kč bez DPH každé této
zakázky, kde minimální výměra dlážděné plochy ze žulové dlažby činila alespoň 1000 m2 každé této
zakázky,
-k výše uvedeným referenčním zakázkám předloží dodavatel minimálně 3 Osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek

3. Nabídková cena veřejné zakázky
Nabídka bude vypracována a nabídková cena bude sestavena oceněním příslušných výkazů výměr
předložených zadavatelem jako součást zadávacích podmínek této veřejné zakázky
- Budou předloženy dodavatelem oceněné výkazy výměr jako položkové rozpočty veřejné zakázky
včetně rekapitulace, ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH. !!!

4. Smlouva o dílo
Dodavatel předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za
dodavatele podepsaný návrh smlouvy o provedení díla (v tištěné i elektronické formě), vypracovaný
v souladu s Občanským zákoníkem.
Dodavatel do nabídky vloží návrh smlouvy na základě závazného vzoru smlouvy předloženého
zadavatelem dle Přílohy č. 2 této Výzvy. Jakékoliv úpravy znění návrhu smlouvy nejsou přípustné.

