Projekt bude podpořen z Fondu soudržnosti

Výzva k podání nabídek na zakázku
k zakázce na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Skládka SONO – stavební část kompostárny
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady
46772707
411 12 Čížkovice 104
okres Litoměřice

Název a popis předmětu zakázky
Stavební část kompostárny v areálu skládky SONO Čížkovice představuje výstavbu
skladovacích boxů, vjezdové brány s automatickým ovládáním, dvou stožárů s osvětlením a
kamerou, zajištění přívodu užitkové vody včetně odvodnění plochy kompostárny a přívody
nízkého napětí k vjezdové bráně i k čerpadlu užitkové vody.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 000 000 Kč.
Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta na podání nabídek je 14 dnů od vyhlášení této výzvy.
Během této lhůty lze uskutečnit prohlídku místa realizace zakázky kdykoliv po předchozí
domluvě s kontaktní osobou zadavatele, vyžádat si dodatečné informace a technickou
dokumentaci.
Nabídky se podávají do dne 3. 11. 2010 nejpozději do 14:00 hod poštou nebo osobním
doručením na adrese:
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
k rukám p. Libora Beránka
411 12 Čížkovice 104
okres Litoměřice
Za čas podání nabídky se považuje čas jejího fyzického převzetí p. Liborem Beránkem nebo
jiným pracovníkem Sdružení obcí pro nakládání s odpady na výše uvedené adrese.
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Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena.
Jazyk, ve kterém budou nabídky podávány
Nabídky musí být podány v českém jazyce.
Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa
p. Libor Beránek
Tel.: +420 602 106 972
E-mail: libor.beranek@tiscali.cz
Přílohy výzvy:
1. Zadávací dokumentace

V Čížkovicích dne 20. 10. 2010.

Ivo Hynl
předseda rady sdružení
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PŘÍLOHA Č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

Zadávací dokumentace k zakázce
Skládka SONO – stavební část kompostárny
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady
46772707
411 12 Čížkovice 104
okres Litoměřice

Podmínky a požadavky na formální zpracování nabídky
1) Nabídka bude obsahovat následující:
a) vyplněný formulář - krycí list nabídky (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace)
b) popis řešení zakázky
c) harmonogram plnění zakázky
d) prokázání kvalifikace uchazeče
e) vyplněný výkaz/výměr pro všechny stavební objekty
2) Nabídka bude podána v jediném svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými
listy tak, aby nebylo možné žádný list volně vyjmout.
3) Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené: „ZAKÁZKA –
NEOTVÍRAT! Skládka SONO – stavební část kompostárny“ a dále adresou uchazeče
i zadavatele.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
1) Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 000 000 Kč bez DPH.
2) Uvedení nabídkové ceny v jiné měně než Kč je nepřípustné.
3) Nabídková cena bude členěna takto: cena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH.
4) nabídková cena bude zpracována vyplněním výkazu výměru, který součástí Zadávací
dokumentace stavby Skládka SONO – kompostárna.
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Prokazování splnění kvalifikace uchazeče
Požadavky zadavatele na doložení kvalifikačních předpokladů jsou následující:
1)

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz vzor v příloze č. 2
této Zadávací dokumentace.

2)

Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále prostá kopie živnostenského listu na
stavební činnost v oboru pozemní stavitelství.

3)

Seznam významných stavebních prací na technologických stavbách, realizovaných
dodavatelem v posledních třech letech, se stručným popisem stavby, uvedením jejího
rozsahu, doby plnění a kontaktu na objednatele. Kvalifikovaný uchazeč je takový
uchazeč, který prokáže v posledních třech letech finanční plnění nejméně 10 mil. Kč na
stavebních pracích na technologických stavbách.

4)

Prostá kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši odpovídající předpokládané
hodnotě zakázky (4 000 000 Kč).

Obchodní podmínky
1)

Cena bude účtována jednotlivými fakturami s náležitostmi řádného daňového dokladu
s lhůtou splatnosti nejméně 45 dnů vždy pouze za provedenou práci a opatřené
soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu.

2)

Na dílo nebude poskytnuta záloha.

3)

Posledních 10% hodnoty díla bude vyúčtováno po protokolárním předání díla zadavateli.

Poskytování technické dokumentace
1)

Technickou dokumentaci k zakázce představuje Zadávací dokumentace stavby Skládka
SONO – kompostárna, zpracovatel Báňské projekty Teplice, arch.č. ZR-9-08515 ze
srpna 2010.

2)

Technická dokumentace obsahuje výkaz/výměr.

3)

Technickou dokumentaci je možno převzít osobně za úhradu 1.500,-Kč na adrese
zadavatele v pracovní dny od 9.00 do 12.30 hod.

4)

.Kontaktní osobou je Libor Beránek, tel. 602 106 972.
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Doba a místo plnění zakázky
1) Předpokládaná doba zahájení plnění zakázky je březen 2011.
2) Předpokládaná doba dokončení plnění zakázky je červen 2011.
3) Místo plnění zakázky je areál skládky odpadů SONO na adrese Čížkovice 104, okres
Litoměřice.
Prohlídka místa plnění a převzetí projektové dokumentace
1) Zadavatel umožňuje prohlídku místa realizace zakázky, a to po předchozí domluvě s
kontaktní osobou zadavatele během celé lhůty pro podání nabídky.
Zrušení zadávacího řízení
1) Zadavatel si vymiňuje možnost zrušení zadávacího řízení v případě:
•
•
•

že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP,
že toto vyžádají podmínky SFŽP,
že budou obdrženy méně než tři nabídky.

Základní hodnotící kritérium
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena.

V Čížkovicích dne 19. 10. 2010

Ivo Hynl
předseda rady sdružení
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PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Skládka SONO – stavební část kompostárny
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady
46772707
411 12 Čížkovice 104
okres Litoměřice

Uchazeč
Název
Sídlo
IČ
Statutární zástupce
Kontaktní osoba
Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)

Cenová nabídka
Cena

Měna

Nabídková cena díla bez DPH

Kč

Celkem DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ............................. dne ……………

........................................................................................
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče
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PŘÍLOHA Č. 2 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Název zakázky:

Skládka SONO – stavební část kompostárny
Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že předkladatel nabídky
Obchodní firma:

.................................................................

Sídlo:

.................................................................

IČ:

.................................................................

splňuje základní kvalifikační předpoklady k plnění výše uvedené zakázky, a to tak, že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V…………………..………….. dne ……………………..

………………………………….....................................……………..…………
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

