Veřejná zakázka malého rozsahu
„Oprava povrchu chodníku podél budovy č.p. 583 na autobusovém nádraží,
Nový Bor“

Zadavatel:

tel:
fax:
zastoupený:

Město Nový Bor
náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor
IČO: 002260771
487 712 355
487 726 160
Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou

Vyzývá dodavatele k předložení nabídky, dle ustanovení § 9 a § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce
PREAMBULE:
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz (dále také jen „elektronický
nástroj“). Veškeré úkony v zadávacím řízení (jak je definováno dále) včetně předložení
Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky a veškerá komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem se provádějí v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a
informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
uživatelská
příručka pro dodavatele
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
manuál
elektronického podpisu.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání nebo elektronického
nástroje, otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele
elektronického nástroje na e-mailu: podpora@ezak.cz.
PŘEDMĚT DODÁVKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem stavby jsou veškeré činnosti nutné k realizaci stavby „Oprava povrchu chodníku
podél budovy č.p. 583 na autobusovém nádraží, Nový Bor“.
- zvláštní užívání pěší komunikace a povolení k uzavírce pěší komunikace si zajistí
zhotovitel
- vytyčení sítí zajistí zhotovitel
Jedná se o opravu povrchu chodníku podél budovy č.p. 583 na autobusovém nádraží v šíři 3
m a délce 90 m, výměna silničních obrub a srovnání žulových obrub uložených do
betonového lože. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby tvaru „cihla“, součástí jsou i

bezbariérové úpravy snížením obrubníku na nášlap 2 cm na každé straně a u vstupu do
budovy, kde bude umístěna slepecká dlažba stejného tvaru. Uliční znaky budou vyrovnány do
nivelety povrchu chodníku. Zábradlí bude nově osazeno do betonových patek.
Předmět dodávky bude v souladu s pravidly na zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky MMR ČR č.
398/2009 Sb.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ:
Místem plnění veřejné zakázky je chodník u budovy č.p. 583 na autobusovém nádraží,
situovaný na stavební parcele číslo 133/1 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru,
obec Nový Bor.
Předpokládaná doba plnění:
Zahájení:
18.07.2014
Dokončení: 15.08.2014
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se nesvolává, místo je volně přístupné.
KVALIFIKAČNÍ PČEDPOKLADY:
dodavatel prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu: oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán. Živnostenská oprávnění vztahující
se k předmětu veřejné zakázky, zejména:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Listiny se předkládají v prosté kopii.
PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
PROSTŘEDNICTVÍM
SUBDODAVATELE:
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
ZPŮSOB HODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována dle vnitřní směrnice města Nový Bor č.
5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací, část
třetí, čl. 3 - Nepřiměřeně nízká nabídková cena.
Směrnice č. 5.01. je zveřejněna na www stránkách zadavatele: http://www.novybor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/MeU/_ORM/5_01_VS.pdf.
(u hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek, se ustanovení o hodnocení mimořádně
nízké nabídkové ceny nepoužije)

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány
na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací.
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 21 dnů od doručení zadavateli. Platby budou
provedeny výhradně v Kč. Zadavatel uplatní pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla,
která bude uvolněna po předání a převzetí hotového díla a po odstranění vad a nedodělků
zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Zadavatel nepřipouští překročení
nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze
strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených
dodavatelem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Sankční ujednání:
Soubor sankčních ujednání je stanoven v článku VII Smluvní pokuty předložené smlouvy o
dílo.
ZÁRUČNÍ DOBA:
stanovena na min. 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednateli.
JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj.
celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné zakázky jako cenu nejvýše přípustnou.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
- a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách
uvedených ve výkazu výměr, ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu
výměr. Dodavatel ocení předložený výkaz výměr. Výkaz výměr bude předložen dodavateli
v elektronické podobě. Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel
nepřipouští zásah do výkazu výměr.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Náklady neuvedené ve výkazu výměr, a nutné dle odborného názoru dodavatele ke zdárnému
dokončení opravy, budou uvedeny na samostatném listu a nebudou předmětem hodnocení
oceněného výkazu výměr.
Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny.
Nabídka bude členěna v tomto pořadí
- Průvodní list nabídky
- Obsah nabídky
- Cenový list dodavatele
- Oceněný výkaz výměr
- Kvalifikační předpoklady

-

Reference
Prohlášení uchazeče, ze kterého vyplyne souhlas se zveřejněním smlouvy
v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK
Prohlášení dodavatele o respektování podmínek výzvy
Návrh smlouvy o dílo

PODÁNÍ NABÍDKY:
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny do sídla
zadavatele nebo osobně na adresu: MěÚ Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, Odbor
správy majetku, 2. patro, místnost č. 9. nebo na podatelnu.
Pracovní doba:
Pondělí a středa :
Úterý a čtvrtek :
Pátek :

08:00 – 11:30 hodin
08:00 – 11:30 hodin
08:00 – 11:30 hodin

a
a
a

12:30 – 16:30 hodin
12:30 – 15:00 hodin
12:30 – 13:00 hodin

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Nabídka bude odevzdána v uzavřené
obálce, označené názvem veřejné zakázky „Oprava povrchu chodníku u budovy č.p. 583
na autobusovém nádraží, Nový Bor“, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou
dodavatele. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou. Obálka s nabídkou bude dále
zřetelně označena nápisem „NEOTVÍRAT“.
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné
zakázky.
LHŮTA K PODÁNÍ ZPRACOVANÉ NABÍDKY:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 11.7.2014 do 11.00 hod.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Obálky s nabídkami otevře Zadavatel postupně v pořadí podle data a času doručení nabídky.
Veřejné otevírání obálek se nekoná.
PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE:
Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.
Pokud dodavatel nemá o zpracování výzvy zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy. V případě, že nabídky překročí
limit uvedený v § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhrazuje si zadavatel právo tuto výzvu zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo její část, případně zakázku
zrušit.
Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokáže splnění
kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných
zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního
tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých
dodavatelů sdělovat třetím osobám.

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města Nový Bor
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