Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu
MěPOS příspěvková organizace, IČ: 005 62 238, DIČ: CZ 00562238, se sídlem Zámecká 27, 739 34 Šenov,
jako veřejný zadavatel, vyzývá tímto zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou do
500.000,- Kč bez DPH k podání cenových nabídek na akci:

„Oprava povrchu parkoviště v ul. Kostelní“
1) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu parkoviště v ul. Kostelní, jejíž součástí je:
oprava výškového usazení vodovodních a plynovodních ventilů, kanalizačních vpustí a poklopů, provedení
asfaltové zálivky spojů.
Součástí nabídky musí být následující práce a činnosti:
- zajištění všech potřebných povolení jako např. povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství,
zvláštnímu užívání komunikací, jejich případných uzavírek, omezení provozu a přechodného
dopravního značení je v režii zhotovitele
- zajištění vytýčení polohy všech podzemních i nadzemních sítí. (zhotovitel ponese zodpovědnost za
jejich případné poškození v průběhu realizace stavby, k přejímacímu řízení bude doložen zápis o
předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí dotčených stavbou)
- předložení platného osvědčení jakosti materiálu, který bude použitý při opravách. Zhotovitel zajistí
potřebné podklady k předání díla, tj. osvědčení o jakosti použitých materiálů dle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty apod.)
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, zajištění potřebných
medií (voda, elektřina apod.) musí být součástí nabídky
- zhotovitel zahrne do ceny díla odvoz a likvidaci odpadu
- zhotovitel zajistí dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při práci tj. míru hluku,
exhalací, prašnosti a nakládání s látkami škodlivými vodám
- zhotovitel navrhne postupy minimalizace těchto škodlivých vlivů při realizaci díla
Po dobu realizace musí být zachován přístup k přilehlým nemovitostem. Dále bude trvale zajištěn průjezd
vozidel integrovaného záchranného systému.
Před zahájením prací zhotovitel upozorní 3 dny předem vlastníky nemovitostí v dané lokalitě o době
provádění prací a rozsahu omezení užívání jejich nemovitostí.
Práce budou provedeny dle platných ČSN, případně jiných právních a technických předpisů platných v době
provádění a předání díla.
S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce.
Záruční doba bude poskytnuta v trvání minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla. Záruka se
nevztahuje pouze na vady díla, které vzniknou změnou právních předpisů a norem po dni předání
dokončeného díla.
Faktury se splatností 30 dní budou vystaveny v zákonem stanovené formě a obsahu a budou zadavateli
předkládány měsíčně na základě odsouhlasených výkazů provedených prací.

2) Termíny
Termín předání dokončeného díla: - Realizace do 27.8.2020
V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologických
podmínek, bude zápisem ve stavebním deníku vyznačeno pozastavení prací na dobu nezbytně
nutnou. Toto přerušení prací se nezapočítává do délky realizace díla.
Splněním dodávky se rozumí úplné ukončení a předání díla včetně předání plochy zařízení
staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí.
3) Kvalifikační předpoklady
Předkladatel cenové nabídky prokáže splnění kvalifikačních předpokladů následovně:
a) Čestným prohlášením, že
a. V posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu - § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
b. Vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení
c. Není v likvidaci
d. 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
e. Není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
f. Mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti)
b) seznam dvou referenčních zakázek na výstavbu nebo opravu silnic, v posledních dvou letech,
v každá objemu prací min. 100.000,- Kč bez DPH
c) V kopii předloží živnostenské oprávnění, výpis z OR nebo jiný doklad opravňující k podnikání
v daném oboru
4) Kritéria hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem VZ je nabídková cena včetně DPH.
5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související
náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti
s inflací české koruny či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena
musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH platné v době zdanitelného
plnění.
Nabídková cena bude uvedena v krycím listu výkazu výměr (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Celková cena bude sjednána jako smluvní cena po celou dobu realizace. Dodavatel může překročit nabídkovou
cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na plnění, které jsou předmětem veřejné zakázky.
Dokumentace veřejné zakázky v digitální podobě včetně příloh, je k dispozici webových stránkách města
Šenov, http://mepos.mesto-senov.cz/vyberove-rizeni/
6) Způsob a termín podání cenové nabídky
Zájemci o veřejnou zakázku můžou cenové nabídky předkládat těmito způsoby:
a) Osobně na provozovnu MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov
b) Poštou na adresu zadavatele: MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov (rozhodující
je datum doručení nikoli datum podání poštovní přepravní službě)
Cenovou nabídku v zalepené a řádně označené obálce nutno doručit zadavateli do 17.7.2020 do 10.00 hodin.
Cenová nabídka musí být označena a autorizovaná takovým způsobem, aby nebylo možno nabídku nijak měnit,
doplňovat nebo dodatečně upravovat (originál parafován, spojená jako celek apod.)

Cenové nabídky doručené později nebudou posuzovány a budou zaslány zpět zájemci.
Cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH.
Otevírání obálek bude neveřejné.
Cenová nabídka bude řádně označené:
,,NEOTEVÍRAT – cenová nabídka na akci „Oprava povrchu parkoviště v ul. Kostelní“
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku před podpisem SoD kdykoli zrušit bez udání důvodu.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na webových stránkách zadavatele a nebude
uchazečům rozesíláno.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah opravovaných komunikací.
7) Vyhrazená práva zadavatele, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky zadavatele.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoli před podpisem smlouvy. A to bez udání důvodu.
Dodavatel podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím) v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena
smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Šenově dne 1.7.2020
Tomáš Jasanský
ředitel

Přílohy:
Dokumentace veřejné zakázky v digitální podobě včetně výkazů výměr, je k dispozici ke stažení na webových
stránkách zadavatele, http://mepos.mesto-senov.cz/vyberove-rizeni/

