Zakázka malého rozsahu
Evropská unie

Fond soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
pro zakázku malého rozsahu

„Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk“
CZ.1.02/6.5.00/15.29670
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s
ust. § 18 odst. 5 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, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném
zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo. Zadání této zakázky se řídí Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí („Závazné pokyny“)
a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné
postupy“) v platném znění- ZMR 2. kategorie. V případě, že jsou některá ustanovení Závazných postupů
v rozporu s ustanoveními Závazných pokynů, mají přednost Závazné pokyny.

1.

2.

Název zadavatele:

Město Vimperk

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Kód státu:
Kategorie zadavatele:
Zástupce zadavatele:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslavou Martanová, starostkou města
00250805
CZ, Česká republika
Veřejný
CEFA s.r.o., Podle Náhonu 59, 141 00 Praha 10
IČ: 27634124
Ing. Petra Neuwirthova
e-mail: petra.neuwirthova@cefa.cz
tel.: 777 556 646

Druh, název a předmět zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Název zakázky:

Zakázka malého rozsahu na služby
„Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je obnova zámeckých alejí
1. Pěstební opatření dřevin
2. Výsadby
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Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v Projektové dokumentaci a Výkazu výměr, které
tvoří přílohu č. 3 tohoto Oznámení.

3.

Doba a místo plnění zakázky:
Doba výkonu činností je specifikována v návrhu Smlouva o dílo, který je součástí tohoto
Oznámení o zahájení. Místem plnění zakázky je město Vimperk.
Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla v následujících termínech:

4.

•

Předpoklad podpisu smlouvy ze strany zadavatele:

Do 20.9.2015

•

Zahájení provádění díla:

Do 10 dní od podpisu smlouvy

•

Dokončení a předání díla:

Do 30 dní od podpisu smlouvy

•

Předpokládaný termín ukončení celé realizace je stanoven s ohledem na výše uvedené do
10.11.2015

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí do 945 000,nepřekročitelnou cenu.

5.

Kč bez DPH.

Jedná se o maximální a

Kvalifikace:
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je prokázání splnění kvalifikace.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
A)

Základních kvalifikačních předpokladů,

B)

Profesních kvalifikačních předpokladů,

C)

Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,

D)

Technických kvalifikačních předpokladů.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel
předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Za podmínek ust. § 139
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je dodavatel oprávněn prokázat splnění
kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesních, ekonomických a finančních nebo
technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele dle ust. § 51 odst. 4
zákona.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle ust. § 51 odst. 5 zákona.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona.
Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat
za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude
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zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci této veřejné zakázky
a které uchazeč označí jako důvěrné.
A) Základní kvalifikační předpoklady
• Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 zákona prokazuje uchazeč
předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 2 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona.
B) Profesní kvalifikační předpoklady
•

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. Tyto doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů,

•

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 (živnostenské oprávnění v oblasti činnosti technických
poradců v oblasti stavebnictví, investorsko – inženýrská činnost či obdobné).

•

dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč doloží osvědčení o
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství.
Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, uchazeč
doloží v prosté kopii.

C) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč musí
předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.
Uchazeč, s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, doloží při podpisu platnou a účinnou smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě (nebo Certifikát pojištění) ve
výši min. 1 000.000,- Kč.
D) Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona v níže uvedeném
rozsahu takto:
1. Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných
služeb poskytnutých dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Zadavatel
stanovuje, že za významnou službu bude považovat provedení obdobné činnosti minimálně
na třech akcích, kde uchazeč předloží reference o planění těchto zakázek s minimální
hodnotou 450 000,- Kč bez DPH u každé takto uvedené akce.
2. Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona doloží následující
oprávnění:
- seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky spolu s doklady o jejich
odborném vzdělání (doklad o vzdělání v oboru, rekvalifikační kurz, certifikáty, …)
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka bude mj. obsahovat tyto samostatné části:
1. .. Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný
oddíl uvedené v obsahu nachází.
2. .. Krycí list nabídky
3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
4. Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle přílohy tohoto
oznámení podepsaný osobou oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče.
5. Oceněný výkaz výměr
Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, a to po obsahové stránce, bude
z řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen. V případě nesouladu nabídky s formálními požadavky
bude každý případ posuzován ad hoc.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů uvedených výše
slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu
nebude uveden dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze
zadávacích podmínek, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.

7.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány na adresu zadavatele Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. Nabídka musí
být zpracována a podána v jazyce českém.
Obálka musí být viditelně nadepsaná textem:
„Zakázka – Výběr dodavatele - Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk NEOTEVÍRAT“
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu
výzvy uchazečům.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 9.9.2015 v 10:00 hod.
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce
uchazeče.
Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.
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Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí
nabídky od zástupce kurýrní služby.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou otevřeny ani hodnoceny.
Budou pouze archivovány jako součást výběrového řízení. O tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude uchazeč, který nabídku podal, vyrozuměn
písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky.

8.

Základní hodnotící kritérium
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

9.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nekoná. Místo je veřejně přístupné.

10.

Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci poskytne na základě písemné žádosti zástupce zadavatele (viz. bod.1)
poštou nebo e-mailem na adresu uchazeče.

11.

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek
V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, zadavatel
musí tuto změnu sdělit všem, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří požádali o
její poskytnutí.
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel
sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem, kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta nebo kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.
Žádost o dodatečné informace lze adresovat písemně, nebo e-mailem na adresu zástupce
zadavatele.

12.

Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy
Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo obsažené v příloze tohoto Oznámení o zahájení jako
závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním.
Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích
podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy
v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími
podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

13.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky. Tato cena bude stanovena
jako nejvýše přípustná, kterou bude možno změnit pouze v případě změny daňových předpisů.
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Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči
předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatků,
vedlejších nákladů, kursových vlivů, obecného vývoj cen, apod.
Měnou zadávacího řízení je CZK.
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, a
cenu celkem včetně DPH. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí
peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle
požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy a uvede ji i v nabídce. Zálohy nebudou
poskytovány. Dílčí platby budou uskutečňovány na základě předávacího protokolu, podepsaného
oběma stranami, a to dle smlouvy za podmínek v ní uvedených.
Ve Vimperku, dne

Ing. Jaroslava Martanová
starostka města

Příloha č. 1
Příloha č. 2
dokumentace
Příloha číslo 3:
Příloha číslo 4

Smlouva o dílo
Projektová
Výkaz výměr
Krycí list nabídky

