Mesto Zásmuky

Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky
TeL/fax (+420) 321 796401
e-mail: info@zasmuky.cz
Bankovní spojení: KB Kolín c. úctu: 3927-151/0100 ICO: 00235954

V Zásmukách dne: 14.9.2011
císlo malé verejné zakázky:

Mesto Zásmuky Vás vyzývá k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu na
realizaci akce: Technický dozor investora pri výstavbe kanalizace v obci Zásmuky
l.Zadavatel

Mesto Zásmuky, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky zastoupené Ing. Jirím Pecharem,
starostou
ICO: 00235954
bankovní spojení: KB Kolín, 3927-151/0100
telefon: 321796402
fax:
321769402

2.Vymezení predmetu plnení verejné zakázky malého rozsahu

Predmetem zakázky je realizace akce:
Provádení technického dozoru investorapri výstavbe kanalizace, dle níže uvedené
specifikace:

seznámení se s podklady, podle kterých se pripravuje realizace stavby, zejména s
projektem,s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
spolupráce pri príprave jednotlivých smluv o dílo
koordinace jednotlivých profesí a dodavatelu pri provádení stavby
zajištení a rízení týdenních kontrolních dnu stavby
odevzdání stavenište zhotovitelum a zabezpecení zápisu do stavebního deníku
protokolární odevzdání základního smerového a výškového vytýcení stavby zhotoviteli,
pokud je poskytuje objednatel

-

úcast na kontrolním zamerení terénu dodavatelem pred zahájením prací
dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních úcastníku stavebního rízení
péce o systematické doplnování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncených cástí stavby
projednání dodatku a zmen projektu s objednatelem a následne s projektantem
kontrola vecné a cenové správnosti a úplnosti ocenovacích podkladu a jejich soulad
podmínkami uvedenými ve smlouvách ajejich predání k úhrade investorovi
kontrola tech cástí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
neprístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
v souladu se smlouvami odevzdat pripravené práce dalším zhotovitelumjejich navazující
cinnosti
spolupráci s pracovníky(dodavateli) projektanta zabezpecujícími dohled pri zajištování
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
spolupráci s projektantem a s dodavateli pri provádení navrhování opatrení na odstranení
prípadných závad projektu
dohled, zda zhotovitelé provádejí predepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací,
kontrolu jejich výsledku a dodání dokladu, které prokazují kvalitu provádených prací a
dodávek(cer tifikáty, atesty, protokoly a pod.)
kontrola vedení stavebních a montážních deníku v souladu s podmínkami uvedenými v
príslušných smlouvách
objednání prípadného archeologického pruzkumu a hlášení archeologických nálezu ve
spolupráci se zhotovitelem
spolupráce s pracovníky zhotovitelu pri provádení opatrení na odvrácení, nebo na
omezení škod pri ohrožení stavby živelnými událostmi
kontrola postupu prací podle casového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozornuje
dodavatele na nedodržení termínu
príprava podkladu pro odevzdání a prevzetí stavby, nebo jejích cástí a úcast na jednání o
odevzdání a prevzetí
kontrola dokladu, které doloží zhotovitel k odevzdání a prevzetí dokoncené stavby
kontrola odstranování vad a nedodelku zjištených pri prebírání v dohodnutých termínech
a úcast na kolaudacním rízení
dohled nad odstranením vad a nedodelku vyplývajících z kolaudacního rízení a protokolu
o odevzdání a prevzetí stavby
kontrola vyklizení stavenište dodavatelem
príprava ohledne konecného vyúctování stavby,jedná se zejména o podklady pro platbu
zádržného

3. Doba plnení zakázky
a. Doba trvání smluvního vztahu:
Zacátek prací
Konec prací

po podpisu smlouvy a dle termínu zapocetí prací
(prevzetí stavenište)
po dokoncení, predání, zkolaudování a administrativním
ukoncení výstavby kanalizace

b. Predpokládaná výše zakázky: cenavýstavbydle obdrženýchnabídek- do 30 mil. Kcbez
DPH
c. Orientacní cena díla - technického dozoru investora na výstavbe kanalizace:
180.000,- Kc bez DPH

4. Nabídka bude zpracována v následujícím clenení:
I. Základní údaje o uchazeci vcetne doložení príslušných dokladu
Uchazec predloží jako soucást nabídky:
a. Kopii oprávnení k podnikání

- živnostenského

listu, výpisu z obchodního rejstríku ci jiné

evidence, má-li v ní být uchazec nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních predpisu.
Uchazec, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnejší, doloží až pred podpisem
smlouvy:
a. Originál nebo úredne overenou kopii oprávnení k podnikání

- živnostenského

listu, výpisu

z obchodního rejstríku ci jiné evidence ne starší 90 dnu, má-li v ní být uchazec nebo zájemce
zapsán podle zvláštních právních predpisu.
b. Cestné prohlášení uchazece o tom, že splnuje následující kritéria (u právnické osoby
podepsané osobou oprávnenou jednat jejím jménem):
- není v likvidaci Ude-li o právnickou osobu)
- v uplynulých 3 letech proti nemu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku
- nemá v evidenci daní zachyceny danové nedoplatky
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zdravotní pojištení, nebo na pojistném
a na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti, s výjimkou
prípadu, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek
c.Cestné prohlášení uchazece o tom, že nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin nebo
došlo k zahlazení odsouzení trestného cinu, jehož skutková podstata souvisí s predmetem
podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splnovat a
prohlášení ucinit statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu, vedoucí organizacní
složky zahranicní právnické osoby nebo statutárním orgánem poverený zástupce.

II:

Pokud vybraný uchazec nedoloží výše uvedené kvalifikacní predpoklady do peti dnu od
dorucení oznámení výsledku souteže, nebude uchazeci zakázka pridelena a s uchazecem
uzavrena smlouva o dílo.
II. Výše nabídkové ceny vcetne DPH:
Uchazec zajistí technický dozor investora pri výstavbe kanalizace v obci Zásmuky za cenu
uvedenou v nabídce a následne ve Smlouve o dílo.
III. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše prípustná.
a. V nabídce mohou být financne specifikovány jednotlivé položky dle navrženého
soupisu prací.
b. Zvýšení ceny je prípustné pouze pri:
- celostátní zmene sazby DPH, prípadne jiné dane
- zmene díla požadované zadavatelem
- zmene díla vyvolané nepredvídatelnými okolnostmi
IV. Doba plnení zakázky
Doba plnení zakázky: po podpisu smlouvy a dle termínu zapocetí prací (prevzetí stavenište) po dokoncení, predání, zkolaudování a administrativním ukoncení
výstavby kanalizace
V. Reference o obdobných provádených akcích
Zadavatel doporucuje, ale nevyžaduje.
VI. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohu. Fakturace bude provádena za každý kalendární mesíc, ve
kterém probehl predmet plnení. Splatnost faktur minimálne 30 dní (záleží na Státním fondu
životního prostredí) od prijetí faktury prevodem na bežný úcet zhotovitele.
VII. Další podmínky zakázky
1. Nedostatecná informovanost Oe možná osobní návšteva a prohlídka), mylné chápání této
výzvy, chybne navržená nabídková cena, apod. neopravnuje uchazece požadovat dodatecnou
úhradu nákladu nebo zvýšení ceny.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání
duvodu a právo na zmenu, doplnení nebo upresnení podmínek výzvy.
3. Zadavatel má právo zmenit rozsah díla.
4. Nabídku podává uchazec bezplatne.
V rízení o výberu této zakázky se postupuje podle § 12 odst. 6 zákona c.137/2006 Sb. o
verejných zakázkách malého rozsahu.
Bližší informace o zakázce vcetne domluvení termínu prípadné osobní návštevy podá Ing.Jirí
Pechar, tel.: 606404416
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VIII. Smlouva o dílo

Zájemce dodájako soucást nabídky návrh Smlouvy o dílo.
IX . Zpusob hodnocení nabídek
1. Z nabídek bude automaticky vyrazena ta, jej íž podavatel má vuci zadavateli ke dni podání
financní závazek po splatnosti, ci prípadné nevyrízené reklamace z dríve provádených prací
pro zadavatele.
2. Hodnotícími kritérii jsou:

- celková

cena vcetne DPH

- 100%

X. Podání nabídek
Zájemci o zakázku dorucí svoji nabídku osobne nebo poštou na adresu Mesto Zásmuky,
Komenského námestí 133, 281 44 Zásmuky do 3.10. do 11:00 hodin v zalepené obálce,
oznacené: " Technický
dozor investora pri výstavbe kanalizace v obci Zásmuky - NEOTVÍRAT".

Neverejné otevírání obálek a následné zasedání hodnotící komise probehne dne 3.10. na
mestském úradu v Zásmukách.
o firme, která bude akci realizovat rozhodne rada mesta nejpozdeji do 10.10.2011. Po
jednání rady budou firmy o výsledku verejné zakázky informovány následující pracovní
den, a to kontaktním e-mailem, který uvede uchazec v nabídce. Prijetí e-mailu potvrdí
uchazec zpetne zadavateli.

MESTO ZÁSMUKY
KOMENSKÉHO
'

NÁM. 133

281'44'ŽAŠMUKY
ICO 00235954

@

K zverejnení dne: 16.9.2011
K sejmutí dne:
3.10.2011

E

'J

"

