
Textová část Zadávací dokumentace - otevřené v'ýběrové řízení

Město Řevnice, náměstí Knále Jiřího zPoděbrad74,
25230 Revnice, ICO : 00241636

zastoupeno starostou: Ing. Tomášem
v zastoup€ní, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. petÍem šiškou,

Smrčkou
rčo zossosar

1. Informace o předmětu zakázkv v otevřeném v'úběrovém řízení.

Předmětem podlimitní veřejné Bkázky na stavební práce v otevfuném výbě.ovém řízení je
( ve zkrác€ném soutěžním názvu ) :

'.Přístavba základní školv Řevnice"
Rozsah zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci' Předmětem veřejné zakázky je uzavření
smlouvy o dílo na zhotovitele,
předměÉm díla jsou stavební práce včetně nezbytných doplňkových dodávek a služeb pro
uskutečnění realizace akce, kde projekt řeší rozšíření základní školy. Přístávba bude Wužitá pro 1.
stupeň s příslušným zázémím, dále zde bude umistěn hlavní vstup a šatny pro oE budow dle
prováděcího projektu zpracovanéhoi in.spira Gro-up' s.r.o., s€jbalové 89+ 152 0o Praha 5
iteliéfi chlumčanského 31ol 18o oo Praha a, la 2a174ý2| zod. projektan* Ing. arch. Kařel veselý
(čKA 03 743) - více v zD

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( cno : 45443000-4

2. Doba a místo plnění.

předpokládaný termín dokončení celého díla l 31.12.2015
předpokládaný možný termín zahájení l o1.04'2015
místo plnění ; 252 30 Revnice

3. Požadavkv na orckázání kvalifikace.

Dodavatel prokaže @
( 5 65 odst 1 zákona - v otevřeném řízení je dodavatel Povinen Prokázat splnění kvaliÍikacé
ve lhútě pro podání nabídek ) :

3.1 základní kvalifikační k.itéria:

_ dle 5 53 odst. 1a)ažk)zákonač' 13712006 sb.

Dodavatel splnění základních lťalifikačních předpokladů u podlimitní veřejné zakázky y o!9vře]'é!n
řízení prokazuje předložením čestného pÍohlášení. z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kva|ifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem - viz.
s 62 odst. 2) zákona. - PÍ!o!aě'!ozgl}

Profesní laralifikační pÉdpoklad uchazeč prokáže :

- dles54a)a b) zákona č' 13712006 sb.

_ dle s 54 d) zákona č. 137/2006 sb.

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
odbornou tpůsobilost zabezpečuje v daném oboru

Podle s 50 odst' 1 c) zákona č' 13712006 sb.

osoby, jejímž prostřednictt/ím

čestné přohlášení o wé ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku



3.4 Technický kvalifikační předpoklad uchazeč P.okáže ;

_ dle s 56 odst.3 a) zákona č.13712006 sb.

PředtoženÍm seznamu minimálně 5 Žakázek oMobného charakteru - stavebních pÍací -
provedenýGh dodavatelem za posledních 5 let, kde alespoň 2 zakázky byly v minimálně v objemq
23 mil Kč bez DPH. a osvědčení obiednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
stavebních pÍací; tato osvědčení musí zahmovat cenu, dobu a místo provádění stavebních pÍací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly Mo stavební práce provedeny řádně a odborně přičemž
zakázkou obdobného charakteru se myslí stavba školních zaňzení nebo kancelářských budov.

- dle 5 56 odst.3 b) zákona č. t37l2oo6 sb.

jmenovibý seznam bchniků či technických útvaÍů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontřolu jakosti. bez ohledu na to' zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osobY v jiném vztahu k dodavateli.

3.5 souóástí nabídky musí být rovněž podle s 68 odst. 3) zákona č. 137/2006 sb. l

a) seznam státrtářních orgánů nebo členů statutámích orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním ěi obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti' seznam vlastníků akcií' jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota pfusahuje 10 q/o základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídeb
c) pÍohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavňe zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Ptokázání splnění kvaliÍikace podl€ požadavků zadavatele jé př€dpokladem pro posouzení a
hodnocení nabídky uchazďe.
uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle s 53 odst. 1 a
profesních kvalifikačních předpokladú dle s 54 využít za podmínek stanovených v 5 127
zákona YýPisu ze seznamu kvaliÍikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních pfudpokladů wužít za podmínek stanovených v
9 134 zákona ceÉifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího
n€ž 1 rok. Tento ceřtifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm
uvedených údaiů.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít rovněž Podmínek
Štanov€ných v5 51 zákona.
Doklady p]okazující sPlnění kvaliÍikačních Př€dPokladů ' které předloží vítěz před podpis€m
smlouvy - orioinálem nebo ověřenou kooií nesmějí být ke dni lhůtv oro oodání nabídkv
starší 90 kaléndářních dnů včetně.

4. Zoůsob hodnocení nabídek' minimální oožadavkv Zadavatele.

Hodnocení nabídek bude provedeno oodle ekonomické výhodnosti nabíd€k.

Nejwšší oředpokládaná cena nabídkv ie 46 276 716'- Kč bez DPH'.

Překrďení této cenv je důvodem k wřazení nabídkv uchazďe ze soutěže.

Hodnotící kritéria a váhv těchto kritérií' na základě kterúch Droběhne hodnoc€ní nabídék :

Kritéřium č. 1_ \Íýšě nabídkové cenY bez DPH (váha 760lo)
Kritérium č. 2 - Lhůta na zhotovení díla na základě zpracovaného ýdenního HMG přací
(váha 24o/o)

Kritérium č. 1

- výpočet hodnocení kriteria ýše nabídkové ceny bez DPtl :

(cena nejnižší / cena hodnocéná) x 1oo = nevážený bodový zisk nabídky v daném kritériu

Před stanovením pořadi úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové
ceny podle s 77.



KritéÍium č' 2

- výpoč€t hodnocení kritéria Lhůta na zhotovení díla na základě zpracovaného ddenního
HMG prací ( dále zkráceně : Lhůta na zhotov€ní díla ) :

(Lhůta na zhotov€ní díta nejnižší / Lhúta na zhotovení díla hodnocená) x too = nevážený
bodový zisk nabídky v daném kritériu

Uořesnění KritÉria č.2 : Lhůta na zhotov€ní díla je předběžně stanovena na cca 38 týdnů'
zadavatel v návrhu Smlouvy o dílo - Příloha č.2 - výslovně stanovil penále za nedodržení
lhůty na zhotovení díla ve výši 3o.0o0'- Kě l a započatý den zdržení při předání
bezvadného díla.
zadavatel tedy vychází z kombinace kvality díla a rychlosti zhotovení díla s porovnáním
ceny c€lého díla a výše penále' Důraz na kvalitu přípravy nabídky v týdenním
harmonogramu a následnému provedení díla při kradií lhútě zadavatel hodnotí
des€tinásobkem přoti případnému penále při opoždění provedení díla' Tím je vypočtena
váha kritéria č. 2 na 24o/o'
zadavatel zdůrazňuje, že týdenní HMG prací př€d ohodnocením v soutěži podrobí
odboÍnému zhodnocení o p]oveditelnosti díla, případně vznese na uchaz€če dotaz na
vysvětlení či upřesnění. Týdenní HMG prací' který bude prckazatelně neproveditelný, bude
považován za nedodaný, a nabídka bude YYřazena z hodnocení.

záruka na celé dílo. Dříoadně neinižší záruka subdodavat€le uchazďe :

U záruky uchazeč výslovně prohlásí svou dobrovolně stanovenou minimální garanci na celé
díto bez výiimky, nebo uvede záruku každého z možných subdodavatelů zY|ášť.
Zadavatel stanovuje :

Nejnižší ze vš€ch áruk uvedenúch v nabíd€e ucházďe - vyjádřeno v měsících - minimálně
60 měsícú.

5. Termín a místo oro podání nabídek' minimální oožadavky Zadavatele'

Podle s 39 odst. 
' 

zákona č'' L3712006 sb bude nabídka doručena nejpozděii I

19'o2.2o15 do 1o.oo hod. na adresu zadavatele pís€mně a v uzavřené obálce označené
názvem zakázky I

-Přístavba základní školv Řevnice -NEoTVÍRAT"'

na kteÉ musí být adresa, na niž ie možné nabídku vrátit. Po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka
přjata. Nabídka bude evidována a bude jí Přiděleno pořadové číslo. Pís€mné potvrzení o předání
nabídky si zaiistí uchazeč.

Na Městský úřad Řevnice lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a stfudu od 8.o0
hod do 12.oo hod a od 13.00 do 17'00 hod. v ostatní pracovní dny od 8.oo hod do 12.00 hod.

Nabídková cena bude vypracována uchazeč€m v korunách českých bez DPH' sazba a v'ýše DPH a cena
včetně DPH jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávacj dokumentaci.

Nabídková cena mllsí zahřnovat veškeré náklady na provedení dí|a. odvoz a likvidabi odpad4 poplatky
za skládky, náklady na používání strojo, služby, střežení staveniště úklid staveniště a pňlehlých ploch,
dopravní značení, náklady na zhotovování. výrobu, obstarávání, přepravu zaňzení, materiálů a dodávek
včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řzení. př€vod pnáv' pojištění'
bankovní garan(€, daně. cla, správní poplatkY, provádění před€psaných zkoušek, zabezpečení
p.ohlášení o shodě ceÉrfikátů a atestů všech mateňálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené
i realizací stavby. Nejsou-li poďebné nák|ady uvedeny v předloženém rozpočtr'r. uchazeč je v .ozpočtu
nacení v položce ostatní náklady.



zadavatel doooručuie uchazeči. abv si překontÍoloval rozDočet. V příPadě že uchazeč !i!9!ÍjaEi89|iy
neiasnosti či údaiové nesrovnalosti v rozpočtu, případně v ostatních částech projektové dokumentace,
pe]ádá v souladu s ustanovením 9 49 zákona písguěd@aleěné jďgrnagg k zadávací dokumentaci.

Jakýkoli nesoulad mezi dokumentace
a rozpočtem dolož€ným uchazečem vjeho nabídce (scházející po|ožky' scházející ocenění položky
hlavních rozpočtových nákladů, nulová ocenění položky hlavních rozpočtoých nákladů, nesprávně
množsM měmých jednotek) je@.
Jednotkové po c€lou dobu pÍovádění stavby
v pňpadě že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.

6.1 cena bude uvedena jako nqvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po pís€mné
dohodě obou smluvních stran a to dojde-li v pŤůběhu realizace ke změně daňových předpisů
s dopad€m na nabídkovou cénu

6.2 splatnost faktur bude 30 dnů. Fakturace bude prov€dena s tímto omezéním :

Faktuřace budou prováděny do výše r00o/o z provedených prací s tím, že dodavatel před
zahájením p.ací složí na účet zadavatele č' o3aao5r399/oa0o, nebo formou bankovní záruky či
pojištění záruky kauci ve výši l0o/o z částlry hodnoty celého díla s tím, že uvolnění áruky či
navrácení kauce může být až po dokončení díla a odst'anění přpadných vad a nedodělků - viz
smlouva o dílo

6.2 Í{abídka bude vypracována v,ýhradně v českém jazyce v jednom originálu v listinné podoE a
v jednom vyhotovení v elektronické podobě na přiloženém cD. Nepfiložení cD s kompletně
zpra€ovanou nabídkou je důvodem k vyloučení uchazeče ze soutěže.

6'3 zadavate| požadujé, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností Wplývajících z účasti v
zadávacím řízení possli jistotu.

zadavatel stanovil v'ýši jistoty v absolutní částce ve výši 3oo ooo.-Kč. Jistotu poskytne uchazeč
formou složení Peněžní částky na účet žadavatele č. 0388051399/oao0' nebo formou bankovní
zárulq či pojištění záruky (v souladu s s 57 odst. 1) zákona )..

6.4 zadavatel požadÚe, aby uchazeč ve své nabídce do|ožil PodŤobný TýDENNÍ čAsoyý
HARMoNoGRAM PRACÍ, kde dle svého uvážení g@bí.gz!gy!á!9dy (např.I dokončení výměny
otvorovýďl výplní' dokončení fasiády....). - viz hodnotící kritérium č.2

6.5 Podle s 46d odst.2) zákona Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s
ním pÍopojená (dle s66 a) obchodního zákoníku)'

6.6 Uchazeč ve své nabídce pfuloží čéstné orohláš€ní' žé pokud bude vybrán pro uzavření smlouvy o
dílo, předá nejpozději při podPisu smlouvy o dílo doklady o uzavření pojištění odpov&nosti za

škodu minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.

7' Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnŮ.

8. obchodní oodmínkv' návrh smlouvy o dílo' orávo zadavatele

obchodní podmínky pro Íealizaci zakázky jsou podrobně stanoveny v Návrhu
smlouvy o dílo - viz příloha č. 2

Nedílnou součásÚ nabídky uď|azeče bude návrt smlouw o dílo, kteď bude přo uchazeče ávazný a
jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel. Text návrhu 9mlouw _

viz pňloha č. 2 - bude podepsaný opřávněnou osobou jednat za uchazeče nebo jeho jméoem.

Zrušit zadávací řízení lze při splnění podmínek dle g 84 ákona. Zadavatel nebude
uchazečům hÍadit náklady vzniklé účastí v zadávacim řízení. zadavatel
neDřiDouští variantní řešení nabídek.
zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od podepsání smlouvy o dílo v případě že
nebude poskytnuta dotace'



9. Prohlídka místa pInění a zoůsob wžádání a ořevzetí ZD

zadavatel nestanovujé pevný teřmín prohlídky místa plnění. Přpadné technické dotazy k zadávací
dokumentaci a případný individuální termín prohlídky místa plnění l:e dohodnout individuálně -
kontakt slamova@r€vnice.cz

zD ( projeKová dokumentace a slepé v'ýkazy \íýměr ) je k dispozici zdaÍma proti obiednáv€e -

Písemnému požadavku - na adresu : viz. e-mail kontaktní osoby si5kaoeE(aseznam.cz' ( telefonická
dohoda na 608/32 25 25 )' a bude odeslána dodavate|i v eleKronické korespondenci na dodavatelem
ulčenou mailovou adresu v objednávc€' přpadně poštou na cD, a to vše nejpozději do 3 pÍacovních
dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodavatel je tímto v objednávce Dovinen iednoznačně uÍčit
svou mailovou adr€su.

zbylá část zD je vwěšena na Profilu zadavatel€ :

httDs: / / uvereinovani.czlDroÍiles/detailslmesto-revnice/

Lhůta, ve které lze vyiádat zadávací dokumentaci, začíná dnem 21.01.2015.

Dodatečné info.mace pod|e 549 zákona uchazeč získá proti dotazu zaslaný na adr€su l
siskaoetr@seznam.cz Dodatečné informace získá každý přihlášený uchazeč v mailové korespondenci a
zároveň bude vyvěšena na Proftlu zadavatele I

https: / /uvereinovani.czlprofiles/details/mesto-revnice/

10. Datum' hodina a místo iednání

s opořou 5 71 zákona r37120;06 sb' je stanoven termín jednání na 19.02.2015
v 1o.o0 hod v sídle zadavatele. otevírání obálek se může účastnit statutární
zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí k tomuto jednání.

Identifikační údaie o zadavateli

zadavatel : město Řevnice, nám. Krále Jiříh o z PodébÍad 74, 252 30 Řevnice, rčo; oo24t636,
zastoupené starostou města Ing. Tomášem smttkou

Pověřená osoba dle smlouw : ing' Petr šiška, Kolová 1549/1. 153 oo Praha 16.
rčo_, zossosg'. DIč 

' 
cz63o8oro588 tel |6oa322525 mail 1 siskaoetr@seznam.cz

V Praze dne 19,01.2015

'}:,:'':':,il''jĚ"".
6eto"; 

llajl 11g",',cra i


