OBEC STŘEDOKLUKY

Podmínky pro zpracování nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce:

„Herní zahrada při MŠ Středokluky“

Podmínky pro zpracování nabídky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
poptávkového řízení na stavební práce zadávaného dle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“). S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadávací
řízení nepodléhá režimu zákona, zadavatel je však podle § 31 zákona povinen dodržet zásady podle § 6
zákona.
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1. Základní informace
Zadavatel:
Název:
se sídlem:
IČO:
Zastoupená:

Obec Středokluky
Lidická 61, 252 68 Středokluky
00241695
Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou

(dále jen „Zadavatel“)
Kontaktní osoba:
Jméno:
Email:
Telefon:

Ing. Jaroslav Paznocht
obec@stredokluky.cz
725 519 675

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu: max. 3 300 000 Kč bez DPH.
Povinností každého dodavatele je nabídnout cenu tak, aby obsahovala veškeré náklady spojené se
zhotovením díla.
Pokud nabídka dodavatele bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu bez DPH než je zadavatelem stanovená
maximální výše předpokládané hodnoty bez DPH, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Místo plnění veřejné zakázky: pozemky parc. č. 169/5, 169/15, 129 v katastrálním území Středokluky,
obec Středokluky.
Zahájení plnění zakázky: neprodleně po předání staveniště, předpoklad začátek červenec 2018
Ukončení plnění zakázky: realizace nejpozději dne 30. 11. 2018, následná údržba do 30.11.2021

2. Stručný popis předmětu plnění
Předmětem veřejné zakázky je řešení vybrané části herní zahrady mateřské školy Středokluky spočívající
v terénních a sadových úpravách, úpravě ploch a dodávce venkovního mobiliáře. Základním principem
realizace je vytvoření sourodé, harmonické a zároveň podnětné herní zahrady s důrazem na ekologickou
výchovu dětí. Realizací záměru dojde k rozšíření nabídky herních, pobytových a vzdělávacích aktivit v
zahradě na maximální možnou míru, děti si budou moci v zahradě nejen hrát, ale též se učit, tvořit,
pěstovat, poznávat, pozorovat, svačit, rozvíjet svou fantazii i pohybové dovednosti.
Rozsah plnění veřejné zakázky (díla) je vymezen projektovou dokumentací vyhotovenou v březnu 2018
autorským týmem PRO - LUKA, Na vršku 36, Klecany, odp. projektant Ing. Markéta Pešičková a Petra
Rylichová, Dipl. Tech, Rybář stavební, spol. s.r.o. Součástí projektové dokumentace je slepý rozpočet
součástí položek díla - výkaz výměr.

3. Vysvětlení PPZN a prohlídka místa plnění
V případě požadavků účastníků zadávacího řízení o vysvětlení obsahu Výzvy a PPZN, o které zadavatele
požádají písemně po jejich prostudování, poskytne zadavatel vysvětlení písemnou formou. Žádost o
vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti musí být podány pouze v písemné formě, a to kontaktní osobě zadavatele (viz výše kontaktní email). Vysvětlení včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, odešle zadavatel nejpozději
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, a to současně všem známým a potenciálním dodavatelům VZMR.
Zadavatel rovněž uveřejní vysvětlení vč. přesného znění žádosti na webových stránkách zadavatele.
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Termín prohlídky místa plnění stanovil zadavatel na 5. června 2018 v 10 hodin, sraz zájemců před hlavním
vchodem MŠ Středokluky, Starý vrch 102, 252 68 Středokluky. Zadavatel žádá dodavatele, kteří projeví
zájem o prohlídku místa plnění, nechť informují kontaktní osobu zadavatele alespoň 24 hodin před
plánovaným termínem prohlídky.

4. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Účastník zadávacího
řízení svou nabídku doručí zadavateli v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Herní zahrada
při MŠ Středokluky“ - neotvírat !!! a opatřené na místě uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.
Zadavatel doporučuje, aby na obálce byly uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení pro
případné oznámení zadavatele, že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Místo a lhůta k podání nabídek:
Obec Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky
Nabídku lze doručit prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. osobně na podatelnu zadavatele, a to v
pracovních dnech Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00.
Lhůta pro podání nabídek končí 18.6. 2018 ve 13.00 hod.
Dodavatel, který nabídku ve stanovené lhůtě doručí osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky, které bude
obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do „Seznamu přijatých nabídek“ podle pořadového čísla nabídky,
data a času jejího doručení.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně
vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená
obálka s nabídkou se stane součástí dokumentace zadávacího řízení.

5. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou zadavatelem zpracovány ve formě smlouvy o dílo, viz příloha. Uchazeč není
oprávněn vyjma označených míst ve smlouvě tuto smlouvu jakkoliv měnit nebo doplňovat obsah textu.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy.
Dílo bude realizováno dle dodavatelem předloženého harmonogramu postupu prací. Harmonogram bude
obsahovat dodavatelem nabídnutý plán plnění veřejné zakázky. Vypracovaný harmonogram musí prokazovat
technickou reálnost, resp. optimální způsob provádění díla, přičemž musí odpovídat PPZN a být v souladu
s projektovou dokumentací. Dodavatelem předložený harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy o dílo.
Zadavatel nemá povinnost poskytovat zálohy před dokončením díla.

6. Kvalifikace účastníků zadávacího řízení
Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:
- základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona,
- profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona,
- technická způsobilost ve smyslu § 79 zákona zákona.
6.1.
Základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona prokáže účastník předložením Čestného prohlášení (viz Příloha
těchto PPZN).
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6.2.
K prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona zadavatel požaduje, aby
účastníci zadávacího řízení v nabídce v prostých kopiích doložili:
• výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky,
• doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZMR, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. živnostenské oprávnění.
6.3.
•

Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník zadávacího řízení, který předloží seznam
významných služeb provedených účastníkem zadávacího řízení v posledních 3 letech. Tento seznam
musí obsahovat alespoň 1 významnou službu v oblasti péče o dřeviny na veřejných prostranstvích v
hodnotě alespoň 300.000 Kč bez DPH, a dále alespoň 1 významnou dodávku mobiliáře (herní a
experimentálně – edukační prvky apod.) v hodnotě alespoň 500.000 Kč bez DPH. Tyto 2 zakázky
budou doloženy osvědčením objednatele, ze kterého bude patrné, že uchazeč provedl dílo řádně bez
vad a nedodělků. Je přípustné zastoupení všech výše uvedených činností (nebo i části z nich) v
jedné zakázce.

Zadavatel dále požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo prováděno za stálého dozoru alespoň 1 odpovědné
osoby. Za tímto účelem předloží účastník zadávacího řízení osvědčení o vzdělání resp. odborné kvalifikaci
vztahující se k dodávkám a službám, a to ve vztahu k odpovědným fyzickým osobám, které se budou podílet
na plnění VZMR.
Zadavatel požaduje
• minimálně jednoho člena realizačního týmu, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti
péče o dřeviny, a to certifikátu European Tree Worker nebo obdobného dokladu, např. Certifikátu
českého arboristy. Uznány budou kurzy, školení nebo podobné programy postsekundárního nebo
terciálního vzdělávání. Za rovnocenný se v tomto případě považuje takový program, jehož hlavní
náplní je péče o dřeviny. Délka trvání programu musí být minimálně 6 měsíců a osoba ho musí
úspěšně ukončit závěrečnou zkouškou nebo obdobně prokázat absolutorium programu;
•

minimálně jednoho z členů realizačního týmu, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti
k zacházení s přípravky na ochranu rostlin;

•

minimálně jednoho z členů realizačního týmu, který je držitelem osvědčení pro práci s motorovou
pilou.

Je přípustné, aby výše uvedené požadavky zadavatele splňovala jediná osoba.
6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Dodavatel může prokázat určitou část zadavatelem vyžadované profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 zákona prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen v nabídce předložit:
▪ doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
▪ doklad prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
▪ Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
▪ písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že písemný závazek musí být formulován dostatečně a určitě, musí z něj být
zřejmé, jaké konkrétní plnění či jaké konkrétní věci či práva budou jinou osobou poskytnuty a rovněž to, zda
toto plnění (nebo případně věci či práva) odpovídá rozsahu, v jakém kvalifikaci jiná osoba prokazuje (nebude
dostačující, pokud obsahem závazku bude pouze zopakování textu obsaženého v ust. § 83 odst. 1 písm. d)
zákona nebo závazek poskytnout kvalifikaci pro účely zadávacího řízení nebo VZMR).
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7. Další požadavky na dodavatele
Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených zaměstnanci dodavatele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru
stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč.
Dodavatel předloží zadavateli stejnopis pojistné smlouvy nebo její ověřenou kopii nejpozději v den podpisu
smlouvy o dílo. Nepředložení tohoto dokladu opravňuje zadavatele neuzavřít smlouvu o dílo.

8. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání VZMR je nabídková cena bez DPH. Zadavatelem ustanovená hodnotící
komise dále provede posouzení nabídek dodavatelů z hlediska splnění zadavatelem stanovených zadávacích
podmínek.
Hodnotící komise rovněž posoudí nabídky z hlediska výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu VZMR.
Pokud hodnotící komise dospěje k názoru, že předložená nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu ve vztahu k předmětu plnění, vyzve dodavatele k jejímu písemnému zdůvodnění. V případě, že vyzvaný
dodavatel ve stanoveném termínu objektivním způsobem nezdůvodní svou nabídkou cenu, bude jeho
nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

9. Povinné součásti nabídky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vyplněný krycí list nabídky,
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (je-li relevantní)
prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání pro předmět plnění (živnostenský list),
seznam významných služeb
prostá kopie dokladu prokazujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby,
návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče ve dvou stejnopisech,
případné doklady pokud dodavatel prokazuje část profesní či technickou způsobilosti prostřednictvím
jiné osoby
9. podepsaný harmonogram postupu prací,
10. vyplněný výkaz výměr - rozpočet díla.

10. Práva a povinnosti účastníka zadávacího řízení a zadavatele
•
•
•
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení či doplnění PPZN při dodržení zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo po uzavření zadávacího řízení učinit drobné změny a upřesnění
specifikace díla, pokud si to místní podmínky a finální technické řešení z výrobní dokumentace
vyžádají.
Účastníkům zadávacího řízení nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Ze zadávacího řízení budou vyřazeny (vyloučeny) ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o úpravách obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.
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V Středoklukách dne 24. 5. 2018.
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r.
Přílohy:
1) krycí list nabídky (elektronicky)
2) čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (elektronicky)
3) harmonogram (elektronicky)
4) text smlouvy o dílo (elektronicky)
5) projekt k realizaci díla část 1 (elektronicky – www.stredokluky.cz/2016-13)
6) projekt k realizaci díla část 2 (elektronicky – www.stredokluky.cz/2016-13)
7) výkaz výměr (elektronicky)
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