OBEC VELICHOV, Karlovarský kraj
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov

vyřizuje: Markéta Moravcová
tel. 353 942 105, 724 178 079
e-mail: moravcova@velichov.cz

ve Velichově, 20. září 2010

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace
1) Název zakázky
„Velichov – komunikace na pravém břehu Petrovského potoka“
2) Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je obstarání veškerých prací a zhotovení děl
nutných k úplnému dokončení stavby „Velichov – komunikace na pravém břehu Petrovského potoka – na
pozemcích p. č. 122/16, 122/9, 122/14, 122/13, 122/10, 122/3, 141/8, 141/9 vše v k. ú. Velichov“ v rozsahu
zadavatelem předané dokumentace.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno:
- výstavba nové komunikace včetně sjezdů a parkovacích míst
Po celý průběh stavby bude veden stavební deník, který bude k nahlédnutí zástupci investora, projektantovi a
dalším oprávněným osobám. Při výstavbě budou dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy.
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum
prací, eventuelně závad. Zhotovitel na své náklady zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.
Při realizaci stavebních konstrukcí je nutné zabezpečit zejména:
a) veškeré vstupy na staveniště musí být označeny
b) veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich
provoz a používána pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé.
c) Zajistit přístup obyvatel domů č. p. 148, 164, 151, 91 do objektů
Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající
se jak provádění stavby, tak i následného provozu.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a
metodik.
S odpady z výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a s jeho prováděcími
právními předpisy ve znění pozdějších předpisů; odpady budou přednostně nabídnuty k využití a předány pouze
osobám oprávněným k převzetí předávaných odpadů podle § 12 odst. 3 uvedeného zákona.
3) Doba a místo plnění zakázky
a) termín zahájení díla: 10/2010
b) termín řádného dokončení a předání díla: max. 30. 11. 2010
Místem plnění jsou pozemky p. č. 122/16, 122/9, 122/14, 122/13, 122/10, 122/3, 141/8, 141/9 vše v k. ú.
Velichov.
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4) Kritéria a způsob hodnocení nabídek
1) Cenová nabídka za plnění zakázky

5) Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:
1) Seznam stavebních prací – minimální počet 3 obdobného charakteru, za minimálně 1 000 000 Kč
2) Osvědčení o vzdělání - minimálně 1 pracovník, který se bude podílet na vedení realizace

6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1.
2.

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných prací je patrný
z předané projektové dokumentace.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
1.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

2.

Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně
zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“ nebo ekvivalentním pojištěním, a to až do výše ceny
díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací
tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech
účastníků výstavby (včetně subdodavatelů apod.).

3.

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku Obce Velichov budou prominuty.
Veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní
realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí
stavby.

4.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními
spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby
a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
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5.

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60
měsíců na celý předmět plnění.

6.

Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli 2 vyhotovení projektové dokumentace se
zakreslením skutečného provedení stavby. Součástí projektové dokumentace budou kopie certifikátů
dodaných materiálů, nebo výrobků včetně návodů k použití, dále zhotovitel předá fotodokumentaci 1x
v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na elektronickém nosiči.

7.

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.
Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x za měsíc dílčími fakturami na základě
objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých
částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným
pracím v daném období. Splatnost faktur bude 14 dní. Po dokončení a předání předmětu plnění
zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků, bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou
fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb.

8.

Smlouva o dílo, která bude předložena zhotovitelem, bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách
a úrocích z prodlení s těmito podmínkami:
•

-

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla,
b) s termínem odstranění staveniště nad sedm dnů po převzetí díla,
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o
předání a převzetí díla,
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1.000- Kč za každý den prodlení po
dobu prvních 30 dnů a 500,- Kč za každý další den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000,- Kč za každý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000,- Kč za každý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 2 000,- Kč za každou vadu, případně
nedodělek a den prodlení samostatně.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000,- Kč za každou vadu a den
prodlení samostatně.
Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 2 000,- Kč
za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení,
ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní pokuta
činí 2 000,- Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného
správního řízení,

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu
Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29. září 2010 do 15.00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky
zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
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8) Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. Zastupitelstvo obce rozhodne o výsledku
výběrového řízení dne 29. září 2010.
9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je možná po telefonické dohodě.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Markéta Moravcová
10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče,
jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.
Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo
zajištěno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěném nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto doporučených oddílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí. Přílohou tohoto oddílu nabídky bude
oceněný výkaz výměr
Záruční podmínky
Harmonogram prací s vyznačením závazných termínů
Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat – max 30% ceny díla
Podpisem statutárního zástupce odsouhlasený návrh SOD
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a
zřetelně označených Velichov – komunikace na pravém břehu Petrovského potoka - neotevírat nabídka. Na
obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.
11) Další podmínky výběrového řízení na zakázku
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
- Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
- Zadavatel bude požadovat jiné kvalitativní parametry materiálu, než je uvedeno v zadávací
dokumentaci.
- Změní se daňové předpisy.
12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
• upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici
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13) Zrušení zadávacího řízení
1.

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve
výzvě k podání nabídek,
c) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,
d) byly zjištěny vážné nesrovnalostí nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci
e) odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít,
f) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

2. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.
3. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen písemně informovat všechny oslovené uchazeče.
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