
Výzva k podání nabídky

V Babicích, dne 13.7.2010

Věc: Výzva k účasti ve veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení: Obec
Babice - zhotovení chodníků.

Vážení obchodní přátelé,

vyzýváme Vás k účasti ve veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitnim řízení na
stavební práce: Obec Babice - zhotovení chodníků.

Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami
zadání. Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné zakázky.

Předpokládaná cena realizace zakázky: 6.500.000,- Kč bez DPH.

Zadávací dokumentaci (projektová dokumentace zadávací dokumentace - soutěžní
podmínky, výkaz výměr návrh smlouvy o dílo) si objednejte a následně vyzvedněte
v pracovní dny (8:00 - 16:00) ve společnosti ACCON managers & partners, s.r.o. Na adrese:
Verdunská 37, 16000 Praha 6, tel.: 224 312 926, fax: 224314 167, e-mail: info@accon.cz.

Poplatek za rozmnožení zadávací dokumentace činí 2.940,- Kč vč. DPH. Tento poplatek,
prosím, plaťte v hotovosti při předání zadávací dokumentace.

S pozdravem

lva Kačírková, starostaka
Obec Babice



1. Předmět zakázky:

Předmětem díla je dodávka stavebních prací: "Obec Babice - zhotovení chodníků".
Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace "Obnova a výstavba
chodníků v obci Babice, okres Praha - východ", kterou vypracovala projektová a
inženýrská kancelář Evex Eng. spol. s r.o., Peckova 301/13, Praha 8 - Karlín, vypracoval
Ing. Aleš Kalášek, zodpovědný projektant Ing. Jan Česák, tel.: 257 312 618.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této zakázky rozumí
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení
všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení
díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání
díla, k jeho úspěšné kolaudaci. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, soubomé
zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí,
geometrický plán nových objektů pro zápis do katastru nemovitostí), soubomé zpracování
geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré),
zařízení staveniště, skládky a zernníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu
zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč: obstarání a
zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatřeni nutných k zajištění stavby
vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů,
revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí dle příslušných
zákonných ustanovení.

2. Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby:
Zadavatel: Obec Babice, IČ: 00240028, OÚ Babice, 251 O 1 Babice 6, Statutárním
zástupcem je starostka obce paní lva Kačírková, tel./fax: 323 660994.

Pověřená osoba: ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 26724791, Matějská 2416/1,
16000 Praha 6. Adresa pro doručování - Verdunská 37,16000 Praha 6. Kontaktní osoba:
Jan Framberk, tel.: 224312926, fax: 224314 167, e-mail: jan.framberk@accon.cz

3. Zadávací dokumentace

3.1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem díla je dodávka stavebních prací: "Obec Babice - zhotovení chodníků".
Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace "Obnova a výstavba
chodníků v obci Babice, okres Praha - východ", kterou vypracovala projektová a
inženýrská kancelář Evex Eng. spol. s r.o. Pecko va 301/13, Praha 8 - Karlín, vypracoval
Ing. Aleš Kalášek, zodpovědný projektant Ing. Jan Česák, tel.: 257 312 618.

3.2. Obchodní podmínky

Práce budou propláceny po provedení a odsouhlasení dílčích soupisů provedených prací
a to vždy 1 x za měsíc dle předložené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč.
Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů



odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude mm. 18 dní po předání
objednateli.

Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu
- v případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné

kvality, než je defmováno zadávací dokumentací,
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, majících vliv

na výši nabídkové ceny.
- případné vícepráce odsouhlasené zadavatelem, u kterých nelze použít položky

uvedené v nabídce, budou oceněny dle ceníku ÚRS

3.3. Technické podmínky

Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené) vymezeny právními předpisy, státními
technickými normami souvisejícími s předmětem soutěže a předpisy související s
bezpečností práce a ochranou zdraví. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a
zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané
vlastnosti. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být
důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (dále jen SOD) ze strany zadavatele bez nároku na
náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby mohou být použity
pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v České
republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité
technologie.

3.4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně
DPHvKč.

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše
přípustné po celou dobu provádění díla.
Nabídkovou cenu uvedou uchazeči v členění:
Náklady jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a souvisejících prací a
dodávek formě položkových rozpočtů.
Oceněna bude každá větev A,B,C,D a E zvlášť.
Celková cena díla bez DPH, celková cena díla s DPH
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace
Cena bude doložena oceněným výkazem výměr. Výměry a položky ve výkazu výměr
jsou neměnné, uchazečem zjištěné rozdíly budou oceněny samostatně pod čarou,
zjištěné rozdíly budou oceněny samostatně.

3.5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
- Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny
provázkem, ten bude zavázán na uzlík a přelepen na titulní straně nabídky samolepící
papírovou páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány.



- Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísla stránek u jednotlivých kapitol a bude
potvrzena statutárním zástupcem uchazeče.
- Uchazeč je povinen v nabídce písemně prohlásit, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení
srozumitelná a jasná a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí.
- Uchazeč je povinen v nabídce doložit prohlášení podepsané oprávněnou osobou, z něhož
vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
- Součástí nabídky bude krycí list nabídky, kde uchazeč uvede: předmět nabídky, základní
údaje o zadavateli, pověřené osobě uchazeči, vč. osob zmocněných k dalším jednáním a
termíny plnění.
- Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněnou osobou a bude
součástí nabídky.
- Uchazeč předloží harmonogram plnění stavby s tím, že větví A budou práce začínat a
ostatní větve se budou realizovat až po zajištění finančních prostředků.

3.6. Způsob hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu O až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro
která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Všechna
kritéria jsou číselně vyjádřitelná.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria a jejich váha:

1.
Výše nabídkové ceny váha 70%

Podmínky smlouvy o dílo váha 10%

2. Skládá se z těchto dílčích podkritérií:

- sankce při přechodném nedostatku finančních prostředků
- sankce za prodlení s termínem předání díla
- sankce za pozdní termín odstranění vad a nedodělků

3. Záruky za dílo váha 10 %

4. Doba realizace větve B, C, D váha 10 %



Dílčí kritérium 1: Hodnocena bude konečná nabídková cena bez DPH uvedená v návrhu
smlouvy o dílo. - žlutě označeno

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá sto bodů. Další nabídkové
ceny v nabídkách budou vypočteny poměrem nabídkové ceny
hodnocené nabídky k nabídce s nejnižší nabídkovou cenou a
vynásobeno stem.

Dílčí kritérium 2: V návrhu smlouvy o dílo vyplňte všechna vytečkovaná a červeně
označená místa. Posuzovat a hodnotit se budou tyto body smlouvy o dílo:

• sankce při přechodném nedostatku finančních prostředků
• sankce za prodlení s termínem předání díla
• sankce za pozdní termín odstranění vad a nedodělků

Všechny body smlouvy o dílo v rámci kritéria Č. 2 budou hodnoceny
samostatně, mají stejnou váhu a budou jim přiřazeny dílčí body. Tyto dílčí
body budou sečteny, nabídka s nejvyšším součtem dílčích bodů bude
přiděleno sto bodů. Ostatní nabídky budou vypočteny poměrem hodnoty
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce a vynásobeno stem.

Dílčí kritérium 3: V návrhu smlouvy o dílo uveďte poskytované záruky. Zadavatel
požaduje minimální záruku 36 měsíců - zeleně označeno.

Nabídka s nejvyšší uvedenou zárukou získá sto bodů. Další záruky v
nabídkách budou vypočteny poměrem záruky uvedené v hodnocené
nabídce k nabídce s nejvyšší uvedenou zárukou a vynásobeno stem.

Dílčí kritérium 4: V návrhu smlouvy o dílo uveďte dobu realizace ostatních větví B, C, D
a E ve dnech od data předání staveniště. Zadavatel požaduje nejzazší
ukončení díla do 31.8.2011 - modře označeno.

Nabídka s nejkratší uvedenou dobou realizace získá sto bodů. Další
doby realizace v nabídkách budou vypočteny poměrem data uvedeného
v hodnocené nabídce k nabídce s nejkratším uvedeným datem a
vynásobeno stem.

3.7. Přílohy

Projektová dokumentace, výkaz výměr, vzor smlouvy o dílo.

4. Lhůta a místo pro podávání nabídek:

Soutěžní lhůta začíná běžet dnem následuj ícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky
(13.7.2010) a končí 29.7. 2010 v 9:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami proběhne
v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Babice dne 29.7.2010 ve 13:00 hodin.



Nabídky musí být doručeny do 29.7. 2010 do 9:00 hodin do společnosti ACCON
managers & partners, s.r.o.,Verdunská 37,160 00 Praha 6. Doručení požadujeme
v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky a označených zřetelně "Soutěž" -
Neotevírat - "Obec Babice - zhotovení chodníků"

5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky:

Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria a jejich váha:

1.
Výše nabídkové ceny váha 70%

Podmínky smlouvy o dílo váha 10%

2. Skládá se z těchto dílčích podkritérií:

- sankce při přechodném nedostatku finančních prostředků
- sankce za prodlení s termínem předání díla
- sankce za pozdní termín odstranění vad a nedodělků

3. Záruky za dílo váha 10 %

4. Doba realizace větve B, C, D a E váha 10 %

6. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením:

a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 kalendářních dnů

b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání

7. Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže, který čestně prohlásí:

a) že 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;

b) že 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;

c) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,

d) že vůči jehož 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) že není v likvidaci,

f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) že 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,

h) že 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) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kámé opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písmo d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykovává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a

j) že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

8. Další kvalifikační předpoklady

8.1. Ekonomické a finanční předpoklady uchazeč prokáže předložením:

a) dokladu o pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
uchazečem třetí osobě v minimální výši 2.000.000 Kč

b) údajů o celkovém obratu uchazeče za poslední 3 účetní období (2007 - 2009)
v minimální výši 6.000.000 Kč a to formou čestného prohlášení

8.2. Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:

a) seznamem stavebních prací provedených uchazečem za poslední 3 roky (2007 - 2009).
Minimálně 2 obdobné zakázky ročně, v minimálním objemu 1.000.000,- Kč ročně

b) přehledem provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč při plnění této
zakázky k dispozici

9. Další podmínky zakázky

9.1. Zadávání části zakázky jiným osobám

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má
v úmyslu zadat jiným osobám.

9.2. Doba a místo plnění:

Předpokládané zahájení stavby: 1.9.2010

Dokončení stavby: nejzazší termín větve A 1.10.2010,

nejzazší termín větví B, C ,D 31.8.2011



Místo plnění: k.ú. obce Babice

Plnění prací bude nejprve probíhat na větvi A, realizace na ostatních větvích budou
probíhat, až po zajištění finančních prostředků.

9.3. Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadavatel stanovil
zadávací lhůtu do 31. 7. 2010.

9.4. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě se starostkou obce paní Ivou
Kačírkovou, tel: 323660994.

9.5. Práva zadavatele:

Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků soutěže.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění,
doplnění podmínek soutěže nebo její zrušení, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, a
to i bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dále jednat a
upřesnit její konečné znění v rámci nabídnutých podmínek uchazeče. Uchazeči nemají
nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje
právo průběžně upravovat harmonogram a platební kalendář v závislosti na uvolňování
finančních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit na dílčí plnění, resp.
rozsah zakázky omezit. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené
s vybraným uchazečem v případě, že nebudou zajištěny majetkoprávní a užívací vztahy
k pozemkům dotčeným nebo nutným k realizaci plnění. Zhotovitel ručí za práce
prováděné jeho subdodavateli, tak jako by je prováděl on sám.

razítko a podpi zadavatele nebo pověřené osoby


