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1-.IDENTIFIKACEZADAVATELE
názevzadavate|e
síd|o
|Č
DlČ
zastoupený
|Ddatovéschránky

Město Dubňany
Náměstí15.dubnat149,69603 Dubňany
oo2 84 882
czaa284882
Františkem
Třískou.
starostouměsta
drSbejn

je při provádění
Zadavate|
úkonů
souvísejících
s tímtozadávacím
řízením
smluvnězastoupen,
ve smyslu5
43 odst.(1)zákona,osobou:
názevspo|ečnosti
síd|o
lČ
DlČ
zastoupená
iD datovéschránky
email
telefon

AgenturaK 1 s.r.o.
Jungmannova
2883/3,69002 Břec|av
26266 66L
c7z626666L
jednatelemspo|ečnosti
VítemKouři|em,
.yzijnjd
info@agenturakl.cz
602760OL7

pŘrouĚruveŘe.lruÉ
2.VYMEZrNí
z^KÁzKY
2.t

pŘroruĚr
veŘglruÉ
zAKÁzKY

Předmětemp|něníveřejnézakázkyv rámci tohoto zadávacíhořízeníje provedenístavebníchprací
nezbytných
k úp|ném
u dokončení
akce,,Mu|tifunkční
hřištěDubňanv,,.

Jedná se o komp|etní
výstavbunovéhomu|tifunkčního
sponovníhohřištěo rozměrech].5x32m.,
které
jednostranný
vzniknena tzv. ze|ené|ouce.Hřištěmá
spád 0,5 yo,povrchhřištěje lemovánbetonovým
obrubníkem.
Kolem hřištěbude provedenovyrovnáníse stávajícím
terénem,kterébude zatravněno'
je bezbariéroiný..
Přístupke sportovištím
Hřištěbudeop|oceno
4 m vysokýmp|otem.
předmětuzakázkyjsou
Součástí
prácea činnosti
pro komp|exnídokončení
všechny
nezbytné
dí|av nejvyšší
jakosti
normové
kva|ityv souladus platnýmizákonyČR,Čstva EN, a to v ce|émrozsahuzadání,kteý je
Vymezenprojektovou
požadavky
dokumentací,
určenýmistandardy
a obecnětechnickými
na výstavbu,
a to
především:
o zajištění
průzkumů
všechnezbytných
nutnýchpro řádnéprovádění
a dokončení
dí|avčetněvyt'ýčení
inženýrských
sítí,
o zajištěnía provedenívšech opatřeníorganizačního
a stavebně techno|ogického
charakteru
k řádnémuprovedení
dí|a,
o veškeré
prácea dodávkysouvisejícís
bezpečnostními
opatřeními
na ochranuosoba majetku,
o zřízení
a odstraněnízařízení
staveniště
včetněnapojenína inŽenýrské
sítě,
o odvoz a u|ožení
vybouranýchhmot a stavebnísuti na sk|ádkuvčetněpop|atkuza usk|adnění
v sou|adu
s ustanovenímizákona
č.185/2001Sb.,
o odpadech,
o uvedenívšechpovrchůdotčených
stavboudo původního
stavu (komunikace,
chodníky,ze|eň,
příkopy,
propustky
apod.),
o zajištění
povo|ení
případných
pokudto rozsahpracíbude
uzavírek,
záborůa dopravního
značení,
vyžadovat,
o zajištění
geometrického
plánuskutečného
stavuk zápisustavbycioKN,
o vyhotovení
projektové
provedení
podoběa
dokumentace
skutečného
dílave 4 originá|ech
v listinné
na datovém
nosiči,
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. Vedenístavebního
deníkus obsahovýmináležitostmi
dle ustanovení
zákona č. L83l2o06Sb., o
p|ánování
územním
a stavebním
řádu,
o zajištěnívšech
zkoušek
k použidmmateriá|ům.
nezbytných
revizí,
a certifikátů
při plněnípředmětu
Veškeré
veřejnézakázkymusíbýt
materiá|y,
instalovaná
zařízení
a techno|ogie
užité
pro použitív
nové,nepoužité,
čR.
musímít1..jakostnítřídu
a musíbýtschvá|eny
je uvedena
Podrobnáspecifikacepředmětu veřejnézakázkyvčetněrozsahúpožadovaných
činností
v Projektové
dokumentaci.

2.2

pŘgoporuDANÁ HoDNoTAVEŘEJNÉ
zARÁzKY

Předpokládanáhodnotaveřejnézakázkyje 1 630000 Kčbez DPH.

předpok|ádaná
veřejné
za plněnítéto
Předpokládaná
výšeúp|aty
hodnotaveřejnézakázkyje zadavate|em
prací,dodáveka s|užebvypracovaných
zakázky,kterouzadavate|stanovilna základěrozpočtustavebních
projektové
či obdobného
zpracovate|em
dokumentacea d|e údajůa informacío zakázkáchstejného,
předmětuplnění.

z^K^zKY
3.DoBAA MísToPLNĚNíveŘrlruÉ
pŘgoporuDANÁ DoBA PLNĚNíVEŘEJNÉ
zAKÁzKY
3.1
Termínrea|izaceveřejnézakázkyje podmíněnzadánímzakázky.Zadavate|si vyhrazujeprávo změnit
předpokládaný
ov|ivnit(průběha
termínplněníveřejnézakázkys oh|edemna oko|nosti,kterénemůže
případné
prodIoužení
řízenij'
zadávacího
p|nění
veřeinézakázkv
Předpok|ádaný
termínzaháiení

červen2020

Požadova
nýtermíndokončení
olněníveřeinézakázkv

28.8.2020

p|nění
veřejnézakázkydefinujetermín,ve kterémzadavatelpředpok|ádá,
Předpok|ádaný
termínzahájení
respektivemísta
zahájenoplněnídí|apředáníma převzetímstaveniště,
žebude vybranýmdodavate|em
p|nění
zakázky
p|nění.
dé|kurea|izace
V případěposunutí
termínuzahájení
stanovujezadavatelmaximá|ní
pIněnídí|a.
na 90 kalendářních
termínu
zahájení
dníodskutečného
J-...-.1r^.-..*.okončení
h.Y.
p|nění
dokončeného
rur.duvvdtty terlntn u
veřejnézakázkyje dnem,kdydojdek předánía převzetí
předmětuveřejnézakázkyvybranýmdodavate|em
veřejnézakázky.Tentotermínje stanoven
zadavate|i
jako limitnítermín.Nabídkadodavatelemůžeobsahovatjakýko|ivtermíndokončení
před stanoveným
termínu,
a|eniko|ivpo tomtotermínu.
termínem,
neboprávěVe stanoveném
po předáníbez vad a nedodě|ků,
dí|a.
i takových,kterénebráníužívání
Dí|oje považováno
za ukončené
p|něníje i předáníveškeré
dokumentacenutnék řádnékolaudacidí|a,jako jsou protokolyo
Součástí
geodetieké
apod.
zaměřenídíla
materiálů,
a geometrické
zkorrškáeh'
atestypoužitýeh
testeeha měřeníeh,
MísTo PLNĚNíVEŘEJNÉ
zAKÁzKY
3.2
t2t6/5.
čís|em
na pozemkus parcelním
Místemp|nění
území
městaDubňany,
veřejné
zakázkyje katastrá|ní
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4. z^D^vAcíDoKUMENTAcE,TEcHN|crÉpoovtíNKY,pnoHlíora vl ísrapuvĚtví
4.t

oBsAHznoÁvncíDoKuMENTAcE

je zpracována
jako komp|etnía
podánínabídek
Zadávací
dokumentace
rozhodnýpodkladpro zpracovánía
podle
podmínky
dodavatelů
v zadávacím
řízení
zákona.Zadavatelstanovilzadávací
d|e svýchnej|epších
přiměřené,
znalostí
a zkušeností
zadání
s cí|emzajistittransparentní,
rovné,nedískriminační
a hospodárné
tétoveřejnézakázky,7adávaci
dokumentacik tétoveřejnézakázcetvoří:
.
o
o

o

WzvR K PoDÁNíNABíDEK
A zADÁVAcípootvtírurv
PRoJEKToVÁDoKUMENTACEs vÝrRzeu vÝvlĚn
poovírury - Návrhsm|ouvy
SMLUVNÍ
o dí|o
roRvtutÁŘE
KRYCíL|sT
NABíDKY

. črsrruÉ
PRoHúŠENí
oooRvarelg

- sEzNAÍ.J|
STAVEBNícH
PRACí

jsousouhrnempožadavků
podmínky
ZadavateI
upozorňuje
dodavate|e,
žezadávací
zadavate|e,
nikolivvšak
požadavků
konečným
souhrnemveškených
vyp|,ivajících
z právníchpředpisůa da|ších
obecně p|atných
předmětuzakázky'Dodavate|
norem,kterése vztahují
nabídkymusívŽdyřídit
k rea|izaci
se při zpracování
přís|ušných
nejenpožadavky
v zadávacídokumentaci,
obecněp|atných
obsaženými
a|e téžustanoveními
noremv p|atném
znění.
Podrobnostik předmětu plněníjsou uvedenyv pří|oháchzadávacídokumentace.Podánímnabídky
v zadávacím
v
řízenípřijímáúčastník
zadávacího
řízeníplně a bez výhradzadávacípodmínkyobsažené
zadávacídokumentacik tétoveřejnézakázce,
4.2
TEcHNlcKÉPoDMíNKY
podmínkypro tuto veřejnouzakázkujsou stanovenyV podrobnostech
Technické
nezbytnýchpro účast
kterou
dodavatelev zadávacímřízení.Podk|adempro zpracování
nabídkyje projektovádokumentace,
jednot|ívé
pro
vypracoval
stavební
objekty:
o Linhartspo|.s.r.o.,Lhotecká820,Brandýsn/L- StaráBo|es|av
povinnirespektovat,
Veškeré
technicképarametryur.,edené
v projektové
dokumentacijsou dodavatelé
jmenuvedených
případných
výměr'
s v'ýjimkou
obchodních
v popisunebove v'ýkazu

4.3 výrnzrrýruĚn

prací,dodáveka s|uŽebs výkazemvýměr'Tentovýkaz
Zadávací
dokumentace
obsahujesoupisstavebních
uýměrje pro zpracování
nabídkové
dodavate|ům
ověřit si sou|ad
ceny závazný.Zadavate|doporučuje
případné
výkazuvýměrs textovoua výkresovoučástíprojektové
rozpory
si vyjasnit
dokumentacestavbya
ještěv průběhu
pro podánínabídek.
|hůty
rnýměr,
V případěiakéhokoliv
rozporumezivýkresovou
a rnýkazem
a textovoučástízadávacídokumentace
je prioritnímdokumentempro zpracování
nabídkové
cenyforma v'ýkazuvýměr.
pak tyto údajejsoujen informativní
nákladů,
a
obsahuje-liuýkazrnýměr
i po|oŽky
ved|ejších
rozpočtorných
pod|esvé
dodavatelocenínákladyna vedlejší
rozpočtové
nák|ady(např.nák|adyna zařízenistaveniště)
procentau ved|ejších
nebo
ka|kulace.
rozpočtových
nák|adů
uvedenápřípadněve výkazurnýměr
Jakéko|iv
jinéčástizadávací
majíjen informativnícharakter.
dokumentace

4.4

V zADÁvAcí
oBcHoDNí
ruÁzwoBsAŽENÉ
ooruuENTAcl

Zadavatelpečlivěprověřil zadávacídokumentaci,respektivetechnicképodmínkya domníváse, že
respektive
neobsahují
Žádnéodkazyna konkrétní
obchodnínázvy.Pokudi přes tuto peč|ivostzadávací,
projektovándokumentace,
nebo technicképodmínkyobsahujíodkazyna obchodnífirmy, názvy nebo
jménaa příjmení,
zbožia s|užeb,kterép|atípro určitouosobu, popřípadějejí
specifickáoznačení
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patentyna vynálezy,užitnéVzory,průmys|ové
organizační
složkuza příznačné,
vzory,ochrannéznámky
původu,umožňuje
nebo označení
pro plněníveřejnézakázkyi jiných,
zadavatelv takovémpřípaděpoužít
kvalitativněa technickyobdobnýchřešení,kterésp|ňujívšechnypožadované
standardya odpovídají
požadovaným
parametrům.
zadavate|em

4.5

PosKYTovÁtvíznoÁvncíDoKUMENTACE

Komp|etnízadávacídokumentace
včetněprojektové
dokumentace
budedodavate]ům
zdarmaposkytnuta
a
podoběna základějejichpísemné
odes|ánave|ektronické
žádostiUoručené
na adresuadministrátora
této
veřejnézakázky.V žádostimusíbýt uvedenyidentifikační
údajedodavate|e,
emai|ováadresaa |D datové
schránky.
Adresa administrátora je: Agentura K 1 s.r.o., Jungmanno.',a2883/3, 690 02 Břec|av, emai|
info(Oagenturak1.cz
, IDdatovéschránkyyzijnid.
V ]istinné
formězadavate|
zadávací
dokumentaci
neposkytuje.

4.6

VYSVĚTLENíznoÁvncíooxurueNTAcE

Dodavate|é
mohou požadovatpo zadavatelivysvětlenízadávacídokumentace.Písemnážádostmusíbýt
prostřednictvím
podpísemna adresusmluvního
doručena
datovézprávy,nebo emailemselektronickým
zástupcezadavatele- AgenturaK 1 s.r.o.,lD datovéschránky:yzijnjd,emai|:info@agenturakl.cz
Žádosto vysvětlení
zadávacídokumentace
musíb'ýtdoručena
sm|uvnímu
zástupcizadavate]e
neipozděii7
pracovních
dnípřed up|ynutínr
lhůtypro podánínabídek.

V zájmu dodrženíprincipu rovnéhozacházeníse všemi dodavateli neposkytujezadavatel jakéko|iv
informacekzakázce,anivysvětlenízadávacídokumentace
postupu.
nadrámecshorauvedeného
4.7
PRoHIíDKA MíSTA PLNĚNí
proh|ídku
Zadavatel
místaplněníveřejné
zakázkyneorganizuje,
neboťmístoplněníjeveřejněpřístupné
a
identifikovateIné.

pootvtírurv
5.sMLUVtví
pro tuto veřejnou
Zadavate!jakosoučástzadávacidokumentacepředk|ádásm|uvnípodmínkystanovené
jsou
zakázku,které
Vymezenyve formě a struktuřezávazného
návrhusm|ouvyo dí|oa budou sloužit
k irzavřenísmluvního
vztahus vybranýmdodavatelem'
Dodavate|je povinen ve své nabídcepřed|ožitřádně vyp|něnýnávrh této sm|ouvyo dílo podepsaný
jednata podepisovat
pod|euýpisuz obchodního
osobouoprávněnouza dodavatele
rejstříku.
je pro dodavatelezávazný,přičemždodavate|je povinen na vyznačených
Návrh sm|our4y
místechdo
návrhudoplnitúdajev sou|aduse svojínabídkou.
Dodavatelneníoprávněnžádnýmzpůsobem
měnit či
jiných
doplňovatzávaznýtext návr.husmlouvyo dí|ona
nežvyznačenýeh
místechv textu.V případě,že
bude návrh sm|ouvyzměněn,či upravenV rozporus požadavky
zadavate|e,
bude nabídkaúčastníka
zadávacího
řízenívyřazena
z další
účasti
v zadávacím
řízení.
Zadavaielna tomto místěupozorňuje,Že neposkytujezá|ohovéplatby.vybranýdodavatelje oprávněn
prácejedenkrátměsíčně
fakturovatprovedené
na zák|aděsoupisuprací,ktenýbudepísemněodsouhlasen
stavebním
dozorem,respektivezadavate|em.
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6. PoŽADAVKY
NAzPŮsoBllosTA KVAL|F|KAcI
DoDAVATELŮ
Dodavate|éjsou povinni prokázat kvalifikaci v rámci své nabídkya jsou povinni prokázat splnění
způsobi|osti
a kva|ifikace
v rozsahua způsobemvymezenýmV těchto zadávacích
podmínkách.
Sp|nění
poŽadovaných
jsou dodavate|é
předpokladů
kvalifikačních
povinniprokázatnejpozdějido skončení
lhůty
pro podání nabídek.Rozsahpožadované
způsobilosti
a kva|ifikacestanovilzadavatels oh|edemna
předmět,rozsaha místop|něnítétoveřejnézakázkya jejípředpolládanouhodnotu.Splněnímkvalifikace
se rozumíprokázání:
a)
bi
c)
d)

sp|nění
základní
způsobilostí,
profesní
sp|nění
způsobiiosti,
sp|nění
ekonomické
kva|ifikace,
splnění
technické
kva|ifikace.

6.1

zÁruoxízPŮsoBllosT

6.2

PRoFESNízPŮsoB|LosT

Dodavate|je povinen prokázatsplněnípodmínekzák|adnízpůsobilosti
ve vztahu k Českérepub|ice
písemného
do|ožením
proh|ášení,
podepsaného
čestného
osobouoprávněnouza dodavatelejednat a
podepísovat
podlernýpisu
z obchodníhorejstříku,
ze kteréhobude zřejmé,žedodavate|splňujezák|adní
je vzorovýformu|ářČrsrruÉ
způsobilost
d|e 5 74 zákona.Součástí
zadávacídokumentace
PRoHúšENí
DODAVATELE.

Dodavateljepovinenprokázatsplněnípodmínek
profesnízpůsobi|osti
předložením:
ve svénabídce
jiné
a} výpisuz obchodníhorejstříkunebo
obdobnéevidence,pokudjiný právnípředpiszápis do takové
evidencevyžaduje'
b) dok|adu,že je oprávněn podnikat v rozsahuodpovídajícím
předmětu této veřejnézakázkya jejím
podstatnýmčástem,a to konkrétně
Živnostenskáoprávněnípro předmětpodnikání:
o ,,Prováděnístaveb,
jejichzměna odstraňování,.,
c) dokladu'žeje odborně způsobilý,
prostřednictvím
nebo disponujeosobu,jejímž
odbornouzpůsobilost
zabezpečuje,
a to konkrétněosvědčení
o autorizacive smyslu s 5 zákonač.360/1992Sb.,o uýkonu
povo|áníautorizovaných
architektů
a o výkonupovoláníautorizovaných
inženýrů
a techniků
činných
ve
předpisů,pro obory:
vristavbě,
ve zněnípozdějších
o ,,Pozemní
stavby{PS),,

6.3

EKoNoM|crÁrvnurlxRcr

Zadavate|požaduje,
aby minimá|níročníobrat dodavateledosahovaIzadavate|em
určenéminimá|ni
úrovně,a to za 3 bezprostředněpředcházející
účetní
období.Zadavatelstanovil požadavekna obrat
dodavate|evzh|edemk charakteruzakázky,době p|nění,předpok|ádané
hodnotě zakázkya nutnosti
řádnéhop|něnízakázky,kteréje pro zadavatelenezbytné.
Dgdavatelje povinenprokázatsp|něnípodmínekekgnomické
kva|ifikaee
ve svénabídcepřed|ožením
výkazůziskůa ztrát dodavatele,neboobdobnýmidok|adypod|eprávníhořádu čRze kteých je zřejmé,že:
. roční
obratdodavateleza každé
ze 3 předcházejících
účetních
obdobíbyl minimá|ně4 000 ooo Kč
Jestiižedociavate|
vzniklpozději,před|oží
úciaje
o svémobratuv požadované
rnýši
za všechnaúčetní
období
od svéhovzniku.
6.4
TEcHNlcKÁ KvALlFlKAcE
Zadavatelstanovilkritériatechnickékva|ifikaceza úče|em
prokázání|idskýchzdrojů,technickýchzdrojů,
odbornýchschopností
pro
p|nění
zkušeností
a
nezbytných
veřejnézakázkyv odpovídající
kvaIitě.Dodavatel
je povinenprokázatsplněnípodmínek
technické
kvaIifikace
ve svénabídce
doložením:
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a) seznamustavebníchpracíposkytnutých
za posledních
5 |et před zahájenímzadávacího
řízení.
Seznam
jednata podepisovat
pod|ernýpisu
musíb'ýtpodepsaný
osobouoprávněnouza dodavatele
z obchodního
rejstříkua musíobsahovatnázev zakázky,název a kontakt na objednatele,termínpředánízakázky,
finanční
objempracív Kčbez DPH a rozsahp|něnídodavateleprokazující
technické
splněnípodmínek
pro nejv'ýznamnější
práce.
kvaIifikace
na minimá|ní
úroveň
stavební
Zadavate|
za
stanovi|minimálníúroveň,rozsaha početpro stavebnípráce,kterébudou požadovány
nejv'ýzna
mnější
takto:
o 1 stavebnípráce prokazující
realizacipozemníhostavebníhodí|a,a to formou novostavby,nebo
pracírea|izovaných
rekonstrukce,
finančníobjem
u kteréčini|
dodavate|em
minimálně1000 000 Kč
bez DPH,
o 2 stavebnípráce prokazující
rea|izaciexteriérovýchsportovníchpovrchů,nebo exteriérového
sportoviště,u ktenýchčinilfinanční
objem pracírea|izovaných
dodavatelemminimálně1 000 000 Kč
bez DPHza každou
z nich,
Součástízadávacídokumentaceje vzororr'ýformu|ář sEzNAM STAVEBNíCHPRACí.Pro posouzení
je podstatný
rozhodného
obdobíplnění
termínpředánítěchtoprací.
Jakopří|ohy
osvědčení
objednate|ů
o řádnémposkytnutí
a
tohotoseznamuje dodavatelpovinendo|ožit
dokončenínejv'ýznamnějších
z těchto prací, ze kteréhobude průkazné,
Že uvedenépráce by|y
reaIizovány
dodavate|em
řádně,v požadovaných
termínech
a požadované
kvaIitě.

6.5

PRoKÁzÁNíxvRt-tptxRcE
PRosTŘEDNtcTvíM
J|NÝCHosoB

a) Není-li
využít
k jejímu
dodavate|
částkva|ifikace
v p|ném
rozsahu,má možnost
schopenprokázaturčitou
jinýchosob s výjimkoukritériad|e s 77 odst. (1) zákona.Dodavatelje v takovémpřípadě
prokázání
povinenzadavate|i
do|ožit
v rámcisvénabídky:
o dokladyprokazujícísplnění
profesní
způsobilosti
toutojinouosobou,
o dokladyprokazující
splněních.7bějící
částikvalifikacepr.ostřednictvím
tétojinéosoby,
o dok|adyo sp|nění
jinou
pod|e
způsobilosti
zákona
zák|adní
touto
osobou,
s 74
o písemný
plněníurčeného
k p|něníveřejné
zakázkynebok poskytnutí
závazekjiné
osobyk poskytnutí
věcí,nebo práv,s nimižbude dodavateloprávněndisponovatv rámci plněníveřejnézakázky,a to
obsahempísemného
alespoňvrozsahu,v jakémtatojiná osobaprokazujekva|ifikaciza
dodavate|e.
závazkujinéosoby musíbýt rovněžspo|ečná
odpovědnosttétojinéosobyza p|nění
a nerozdílná
veřejnézakázkyspo|ečně
s dodavatelem.
jinéosobytechnickoukvalifikaci
dokladyVztahující
b) Prokazuje-|i
a předk|ádá-li
dodavatelprostředniďvím
jiná
osoba bude skutečně
se k takovéosobě, musípředložitve svénabídcepísemnýzávazek,žetato
práce,nebočinnosti,
kva|ifikace
vztahuje.
vykonávatstavební
ke ktenýmse prokazované
kritérium

6.6

DoDAVATELŮ
PRoKÁzÁNí
xvRurlrRcE V PŘíPAoĚ
spoučNÉrungíorYNĚKoL|KA

a profesní
Pokud bude nabídkapodána něko|ikadodavate|ispolečně,prokazujezákladnízpůsobilost
jsouzároveňpovinnípřed|ožit
také
způsobi|ost
dodavatelsamostatně.
Dodavate|é
d|eč|'6.2,odst.a) každý
vůčiveřejnému
závazekvšechtěchto dodavate|ů
smlouvu,ve kteréje definovánspolečnýa nerozdí|ný
plynoucích
ze sm|uvního
vztahuse
zadavate|ipo celoudobu p|něnípředmětuveřejnézakázkya povinností
zadavatelem
5.7
DOKLADY O KVALIFIKACI
Dok|adys uýjimkoučestnýchproh|ášení
a sm|uvdo|oží
dodavatelv prostékopii. Dokladyprokazující
nejpozději
základnía profesnízpůsobi|ost
musíprokazovatsplněnípožadovaného
kritériazpůsobi|osti
přede dnem zahájenízadávacíhořízení.
v době 3 měsíců
Zadavatelpožaduje,
aby všechnydok|adyby|yve velikosti1:1.
stránka8 z 8

původního
V případěpředložení
kopiídok|adů
kopie,nebozmenšení
nečitelných
aťužz důvodunekvalitní
dok|adu,
riziku,žetakovéto
uznány.
se dodavatelvystavuje
dok|adynebudouzadavate|em
Zatiavatei si vyhrazuie právo ověřovat věrohodnost poskytnutýehúdajůa elokladůpřed|oženýeh
popřípadě
požadovat
před|oženíoriginá|ů,
o
dodavatelem
v nabídce,
neboúředněověřenýchkopiídokladů
v rámci své nabídkynepravdivé
kva|ifíkaci
i v průběhuzadávacíhořízení,Dodavatel,který před|oží
zadávacím
řizení.
informace,čiúdaje,bude zadavate|em
vyloučenz účastiv

7. DALšíPoŽADAVKYZADAVATELE

7.t' zÁgonvveŘrlruÝcn
PLocH

pro případné
záboryveřejnýchp|och.Nák|ady
Vybranýdodavatelje povinensi zajistitveškerápovo|ení
s tímtospojené
musíbýtzahrnutvv nabídkové
ceně.

7.2

PoJlšTĚNíoDPovĚDNosT!

p|atnosti
sm|ouvysjednáno
Vybranýdodavate|jepovinenmítpo celoudobu realizacezakázky,respektive
řádnépojištění
cjodavate|em
třetíosobě,a to s |imitempojistného
oeipovědnosti
za škoduzpůsobenou
plnění minimálně ve rnýši3 000 000 Kč pro jednot|irný
škodnípřípad' Dodavatelétoto pojištění
za škodu,nebokopií
sm|ouvyo odpovědnosti
v požadovaném
rozsahudo|ožíve
svénabídce
kopiípojistné
pojistného
certifikátu'
7.3
ZÁRUKA zA JAKosT A KVAL|TA DíLA
pracíposkytnutádodavate|em
bude v dé|ceminimá|ně60
Zárukaza jakostdí|aa kvalituprovedených
Bude-liv nabídce
ve svýchnabídkách.
měsícůna ce|ýprůběhplnění.Délkuzár.ukyuvedoudodavate|é
je zadavatel
pracíkratší
než60 měsíců,
dodavateleuvedenazárukaza jakostdí|aa kvalituprovedených
řízení
vyloučít'
takovoutonabídku
oprávněnze zadávacího

NAoBsAHA zPRAcovÁruíNABíDKY
8. PoŽADAVKY
8.1
NABíDKA
poknývající
podatpouzejednunabídku
zakázky.Pod pojmem
celýpředmětve.řejné
Každý
dodavate|
může
ktenýbudeobsahovatnávrhsm|ouvyo dí|ovčetně
nabídkase rozumízkomp|etovaný
soubordokumentů,
jednata podepisovatpod|evýpisu
po|ožkového
podepsaný
za dodavate|e
osobou
oprávněnou
rozpočtu,
zadavatelemv zadávacích
z obchodníhorejstříku,a dá|e pak všechnydok|adya informacestanovené
podmínkách
k veřejnézakázce.
jazyce,ve fcrmátu44. Nabídkai veškeré
doklady
formě,v českém
Nabídkamusíbyt podánav písemné
Nabídkaani žádnýdoklad nesmí
musíbýt vytištěnykvalitnímzpůsobemtak, aby by|ydobře čite|né.
opravyani přepisy.
obsahovatručněvepísované
p|nění
kterénebudouobsahovatkomp|etní
Zadavate|nepřipouští
řešeníveřejnézakázky.Nabídky,
dílčí
předmětuzakázky,
řízenívyřazeny'
nebudouhodnocenyabudouze zadávacího
ce|ého
podpisdodavatele,
o
včetněnávrhusm|ouvY
Nabídka
u nichžje vyžadován
a veškeré
dok|adyčiprohlášení,
popřípaděstatutárním
orgánem
orgánemdodavate|e,
dí|o,musíbýt v originá|epodepsánystatutárním
jejíž
p|námoc musíb'itsoučástí
nabídky
dodavatele.
osobouzmocněnou,
o dílo
sm|ouvry
a v névrhu
společně,
musíbýtv krycím|istunabídky
Pokudpodávánabídku
vícedodavatelů
nabídky
všemi
účastníky
spo|ečné
návrh
musí
být
těmito
a
sm|ouvy
uvedenivšichnitito dodavatelé
podepsán.
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jiný
Dodavatel,ktenýpodalnabídkuv zadávacímíízení,
prostřednictvím
nesmíb'ýtsoučasně
osobou,jejímž
dodavatelprokazujekvalifikaci.
podá
Pokuddodavatel
vícenabídeksamostatněnebo společně
s da]šími
jehožprostřednictvím
jiný dodavate|prokazujekvaIifikaci,
dodavateli,neboje poddodavate|em,
zadavatel
všechnynabídkypociané
takovýmdodavate|em
ze zaťlávacíhořízení
vyřacÍí.
Podánímnabídkypřijímádodavatelp|něa bez výhradzadávacípodmínkykveřejnézakázcevčetněvšech
pří|oh,
případných
podmínkám.
dodatků
čivysvět|eník
těmtozadávacím
Zadavateldoporučuje
dodavate|ům,
aby
o svénabídky
protimanipulaci,
zabezpečili
o všechny|istynabídkybyly navzájempevněspojenyčisešitytak, aby byly dostatečně
zabezpečeny
jejich
před
vyjmutím,
o všechny
stránkybylyočís|ovány
Vzestupnou
nepřerušenou
číseInou
řadou.
Zadavate|žádádodavate|e,aby svou nabídkuseřadi|iv tomto č|enění:
o KRYCíL|sTNABíDKY,
o obsahnabídky,
o dok|ady,
jimiždodavateI
prokazuje
způsobilosti
sp|nění
a kvalifikace,
o čestnáproh|ášení,
p|némoci,
o dop|něný
a podepsaný
návrhsmlouvyd|epředloženého
vzoru,
o po|ožkouý
rozpočet,
o kopiipojistné
smlouvyčipojistného
certifikátu,
o ostatnídok|adyvztahující
se k předmětup|něníveřejné
zakázky.
Zadavatelžádádodavate|e,
aby pro přehlednosta snazší
vyhodnocení
nabídek,před|oži|i
svoji nabídku
rovněž
v e|ektronické
forměna CD nosiči.
Nabídkanesmíobsahovatpřepisya opraw, kteréby mohlyzadavate|e
uvéstv omyl.
8.2
NABíDKoVÁ CENA
jako cena konečná
přípustnápo ce|oudobu p|něnípředmětu
Nabídková
cena budezpracována
a nejvýše
je povinenstanovitnabídkovou
veřejnézakázky.Dodavate|
korunách
cenu abso|utní
částkouv českých
v č|enění
na celkovoukonečnou
cenu bez DPH,samostatněčástkuDPHa ce|kovoukonečnou
cenuvčetně
DPH.Za správnosturčenía
vyčíslení
sazbyDPHodpovídá
dodavate|.
předmětu.reřejné
Nabídková
cenarnusízahrnovatveškeré
nák|adydodavatelespojené
s řádnýmp|něním
zakázkyvčetněvšechnákladůs tímbezprostředněsouvisejících.
Pokud dodavate|hodlá zadavatelinabídnouts|evu z ceny, musí tuto s|evu promítnoutpřímo do
jednot|ivých
po|ožek.
paušá|níčástkou,
Jináformaslevy,napřík|ad
nenípřípustná.
proh|ášení,
Dodavate|,
ktenýneníplátcemDPH,do|ožíjako
součást
nabídky
čestné
ženeníplátcema jeho
proh|ášení
nabídková
cenaje pro zadavatelekonečná.
Toto čestné
bude opatřenérazítkem
dodavatelea
jednat.
podepsané
osobouoprávněnouza dodavate|e

8.3 PoLoŽKoVÉ
nozpočty
R vÝrnzvvýruĚn

jednotlivýchstavebních
Součástí
nabídkydodavate|emusíb'ýtpoloŽkové
rozpočty
objektů.
Jednotkové
ceny
uvedenév položkovýchrozpočtechjsou cenami pevnýmipo ce|ou dobu rea|izacezakázky.Za soulad
položkového
prací,dodáveka s|užeb,
nabídkového
rozpočtudodavate|ese soupisystavebních
kteréjsou
součástizadávacídokumentacek veřejnézakázce,je odpovědnýdodavate|(má se na myslisou|adjak
v množství,
kvalitě).
tak v definované
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je zejména:
Povinnostídodavatelesouvisející
s po|ožkornýmí
rozpočty
o použítuýhradněsoupis stavebních
prací,dodáveka s|užebs rnýkazem
v'ýměr,ktenýje součástí
projektové
kterátvořípří|ohu
dokumentace,
tétozadávací
dokumentace,
o ciodržet
přípaciné
strukturua čienění
stavbyna
etapyčíce|kyzakázky,
o dodržet
po|ožky.
obsahovounáp|ňýkazu uýměra ocenitvšechny
Zadavatelnepřipouští
úpravu,slučování,
vynecháníčizměnu položkyve v'ýkazuv'ýměr,jakoži ocenění
po|ožkyčástkou0. Pokud tak dodavate|učiní,
bude to zadaviitelpovažovat
za nesp|nění
zadávacích
podmínek
a dodavate|
budevyloučen
z účasti
v zadávacím
řízení.
Prokáže-|i
položky,,
se v budoucnu,
žepoložkové
rozpočty
neobsahujívšechn.y
kterébylyobsahemvýkazu
výměr,má se vždyza to, žeprácea dodávkydefinované
těmitopoložkamijsou
zahrnutyv ceněostatních
po|ožek
položkorných
rozpočtů.
8.4
FoRMA PoDÁNí NABíDKY
Nabídkamusíb'ýtdodavatelem
doručena
výhradněpísemnou
formouv uzavřené
obá|ce.Na obá|cemusí
býtuvedennázeva adresadodavate|e
a text:

NABíDKA
NA VEŘEJNoUZAKÁzKU:

hřištěDubňanv,,
,,Multifunkční
NEoTEVíRATPŘEDTERMíNEM

9. LHŮTAA MísToPRoPoDÁtrtí
Nngíorrc
9.1

LHŮTAPRoPoDÁtrtí
runaíorr

pro prokázání
Lhůtapro podánínabídek,
kteráje zároveň|hůtou
kvalifikace
končí:
dodavate|ů
8.4.2A29 v 11:00hod

Nabídkydodavate|ů
řízenímusíbýt doručenyzadavate|inejpozdějido konce Ihůtypro
do zadávacího
je vždypovažován
podánínabídek.
pro doručení
převzetínabídky
Za rozhodující
nabídky
fyzického
okamžik
po
pro
podání
v podate|ně
zadavate|e.
Nabídkydoručené
zadavate|i uplynutí|hůty
nabídek
se nepovažují
za podanéa zadavatelk nim nebudepřihlížet.
otevíránílistinnýchnabídek.proběhne
bez zbytečného
pro podánínabídek.
odkladupo skončení
|hůty

g.2

zPŮsoBA MísToPoDÁNíNABíDEK

poštou,kunýrní
Nabídku|ze pos|atdoporučenou
s|užbou
nebo osobně podat na podatelnězadavate|e
v pracovních
dnechtak, aby byla zadavate|i
doručena
do skončení
|hůtypro podánínabídek.
Adresapro
je:
podánínabídek
Město Dubňany- podate|na,Náměstí15. dubna LL49,696 03 Dubňany

10.KRITÉRIA
A ZPŮsoBHoDNocrNí
rvngíorr
10.1 KRITÉRlAHoDNocENí
Nabídkybudou hodnocenypod|eekonomické
výhodnosti.Ekonomickouuýhodnostpro tuto veřejnou
zakázkustanovuje
kritériem,
zadavate|jediným
a to nejnižší
nabídkovou
cenubez DPH.
Dodavate|doplnícelkovounabídkovou
cenu V požado'raném
č|enění
do návr.husm|our,yo dílo a do
KRYcíHoL|STUNABíDKY'
Nabídkovou
cenouse pro úče|y
hodnocení
nabídekrozumíce|kovácenauvedené
dodavatelem
V KRYCíMLlsTUNABíDKY'
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to.2. zPŮsoBHoDNocENí

Zadavatel
v rámcihodnocení
seřadínabídkypod|evýšenabídkové
cenybez DPHuvedené
V KRYCíMLlsTU
NABíDKY.
Pořadínabídekbude sestavenomatematicky
od nejnižší
nabídkové
ceny bez DPH po nejvyšší
nabícjkovou
cenu bez DPH' Jako ekonomickynejvrihocinější
bude vyhodnocenanabícikas nejnižši
nabídkovou
cenoubezDPH.

11..ZADÁVAcÍ
lHŮra
po kterouúčastníci
Zadavate|
stanovujezadávací
|hůtu,
zadávacího
Yízení,
kteřípoda|inabídku,
nesmíze
zadávacího
řízeníodstoupitna 90 dnů.Po tuto lhůtujsou účastníci
zadávacího
řízenívázánizadavateli
celýmobsahemsvénabídky.
Zadávaci|hůtazačíná
běžetokamžikem
lhůtypro podánínabídeka
skončení
jejím
končí
up|ynutím,
nebodnempodpisusm|ouvyo dí|os vybranýmdodavate|em,
respektive
ukončením
před uplynutím
zadávaeího
řízení
zadávaeí
lhůty.

12. OSTATNI
Lz.t' ZADAVATELsl VYHRAZUJEPRÁVo
podané
a) nevracet
nabídky,

b} na změnu,dopinění,
nebo úpravupodmínek
zadávací
stanovených
dokumentací,
a io bud,na základě
podmětu,
Žádostidodavate|ů
o vysvětlení
zadávací
neboz vlastního
dokumentace,
c) zrušitzadávacířízeníbez udánídůvodu,nebo pokud Žádná zpodanýchnabídeknebudenabízeným
pIněním
zadavateli
vyhovovat,
před|ožené
d) odmítnout
všechny
nabídky,
neboneuzavřít
sm|ouvus žádným
z dodavate|ů,
e) vyžádatsi od účastníků
zadávacího
řízenívysvětlenínabídky,nebo dop|něnípřed|ožených
údajůči
dokumentů,
f) v.vloučitúčastníka
zadávae
ího řízení,ktený nesplní kvallfikaciVe lhůtě pro podání nabídek
v požadovaném
rozsahu,nebo jehož nabídkanebude splňovat podmínkystanovenév zadávací
dokumentaci,
g} ověřovatvěrohodnost
poskytnutých
údajů,
dok|adů,
vzorků,
nebomode|ů,
přeciioži|
h) vyloučitúčastníka
zadávacího
řízení,
kteý v rámcisvénabíciky
nepravciivé
údaje,nebociokiady,
pokudse nepodaříuzavřítsm|ouvus vybranýmdodavate|em,
i) zrušitzadávací
fízení,
respektive
druhým,
nebotřetímv pořadí,a to do 15 dnůod doručení
respektive
oznámení
o výběrunejvhodnější
nabídky,
výzvyk poskytnutí
součinnosti,
j) před podpisemsm|ouvys vybranýmdodavate|em
o jejímkonečném
zněníjednat.

L2.2 osTATNí

používání
a) zacavatel'+ýs!ovně
deklaruje,že se jedná c veřejnouzakázkuma|éhorozsahua případné
postupovalněkteným
shodnýchpojmů,kteréuvádízákon,neznamená,žeby zadavate|
ze zadávacích
řízenídle
zákona,
b) zadávací
dokumentaci
k tomutozadávacímu
řízení
v rozsahu- VÝZVAK PODÁNíNABíDKY
A ZADÁVACí
při
PODMíNKYa vzorovéFORMUúŘE zpracovalaosoba smluvnězastupující
zadavate|e prováděni
úkonů
souvisejících
s tímtozadávacím
řízenímAgenturaK 1.s.r.o.,
c) účastníkům
zadávacíhořízenípodánímnabídkynevznikajížádná práva na uzavřenísm|ouvyse
zadavatelem,
podávajísvénabídkybezp|atněa nemajíprávo na náhradunák|adů,
d) dodavatelé
kteréjim vznik|y
v souvis|osti
v zadávacím
řízení,
s účastí
právoponechatsi nabídky
podané
e) zadavate|
si vyhrazuje
v řádnémtermínupro potřebyarchivace,
podánímnabídkydo tohotozadávacího
f) dodavate|é
řízenípotvr.zují
souhlasse zveřejněním
sm|ou.'ry
o
podepsané
dí|ov plnémrozsahua všechjejichzměna dodatků,
na zák|aděrnýsledku
tohotozadávacího
řízenís vybranýmdodavate|em,
na profi|uzadavate|e,
respektivev registrusm|uv.Tato smlouvaa
informacev níobsažené
nejsoupředmětemobchodního
tajemství
dodavatele,
stránkaL2z 12

jsou d|e 5 2 písm.e) zákonač.32o/2oo7Sb.,o finanční
g) vybranýdodavate|
poddodavate|é
a případní
kontroleve veřejnésprávě osobou povinnouspolupůsobitpři v'ýkonufinanční
kontrolys tím,že se
právních
předpisů,
nemůže
dovolávatochranypodlezv|áštních
h) vybranýdodavatelbude mít povinnostpo dobu j.0 let od skončení
plněníveřejnézakázkyuehovávat
p|něním
dok|adysouvisejícís
veřejnézakázkya umoŽnitosobámoprávněným
k výkonufinanční
kontro|y
provést
kontrolutěchtodok|adů,
i) zadavatelžádávšechnydodavate|e,
aby před podánímsvénabídkydůkladně
zkontro|ovali,
zda jejich
požadované
nabídka
obsahujevšechny
údaje,
ná|ežitostía
dokládypoŽadované
zadavate|em,
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