Obec Stratov

Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
Tel./fax (+420) 325 551 461 e-mail: obec.stratov@tiscali.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk č. účtu: 8727191/0100

IČO: 239828

Stratov 17.5.2013
Č.j.: 100182/2013
Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 5 - 2013 dle vnitřní směrnice
obce Stratov 2/2007 a dle §12, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění.
Obec Stratov tímto zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na:
Technický dozor investora a Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na
staveništi při realizaci zakázky Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu.
Podmínky výzvy jsou uvedeny na 5 stranách vlastního zadání výzvy.

S pozdravem

Josef Horvát
starosta obce
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Obec Stratov

Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
Tel./fax (+420) 325 551 461 e-mail: obec.stratov@tiscali.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk č. účtu: 8727191/0100

IČO: 00239828

Ve Stratově 17.5.2013
číslo malé veřejné zakázky: 5 - 2013
Obec Stratov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)
č. 5-2013 na realizaci akce: Technický dozor investora a Koordinátora bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci zakázky Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v
budově obecního úřadu.
1.Zadavatel
Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupená Josefem Horvátem, starostou
IČO: 239828
bankovní spojení: KB Nymburk 8727191/0100
telefon: 325 551 461, 724 188 660
fax: 325 551 461
2.Specifikace pojmu Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu
Součástí prací je:
•
přístavba bočního únikového schodiště
•
umístění podesty mimo chodbu mateřské školy, a to vysunutím obvodového zdiva z
budovy a posunutím dvou schodišťových ramen s tím, že vřetenová schodišťová zeď
bude částečně odbourána a částečně dostavěna a dvě nová schodišťová ramena budou
nově vybetonována tak, aby byla dosažena nejmenší podchodná výška. V prostoru
herny bude probourána stěna do stávající ředitelny. Podchycení bude zhotovené
postupným zazdíváním traverz s jejich vyklínováním a následným vybouráním otvoru.
Podrobně je předmět díla vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing.arch.Vladimírem
Kapičkou,Bedřicha Hrozného 1737,289 22 Lysá n. Labem z dubna 2013, pod číslem zakázky 0504/13.
Nástavba skladu NEBUDE v této etapě realizována z časových a finančních důvodů.
3.Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)
Předmětem zakázky je realizace akce:
Provádění technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi při realizaci zakázky Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu:
Technický dozor investora:
seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
spolupráce při kontrole plnění smluvních podmínek
koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
zajištění a řízení kontrolních dnů stavby
odevzdání (předání) staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku
odpovědnost za kontrolu úplné vedení stsvebního deníku
- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud
je poskytuje objednatel
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-

účast na případném kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených částí stavby
projednání případných dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad podmínkami uvedenými ve smlouvách a ve výkaz výměru a jejich předání k úhradě investorovi
kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující
činnosti
spolupráci s pracovníky(dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektem
spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu
dohled, zda zhotovitel/é provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a případné
upozornění dodavatele na nedodržení termínů
příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o
odevzdání a převzetí
kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a
účast na kolaudačním řízení
dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení a protokolu o
odevzdání a převzetí stavby
kontrola vyklizení staveniště dodavatelem
příprava ohledně konečného vyúčtování stavby

Koordinátor BOZP:
- zajišťovat na staveništi práce v souladu s ustanovením §7 a §8 nařízení vlády č.591/2006 Sb,
mimo jiné:
- koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
- spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav,
- organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na
staveništi během postupu jednotlivých prací,
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit
vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kon3

trolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

4. Doba plnění zakázky
a. Doba trvání smluvního vztahu:
Začátek prací
: po podpisu Mandátní smlouvy dle úkolů a dle termínu započetí
prací zhotovitelem (nejdříve 15.6.2013, nejpozději 29.6.2013)
Konec prací
:
po dokončení kompletního díla(nejpozději 10.8.2013) , předání
všech potřebných podkladů a dokladů a předání díla bez zjevných
vad a nedodělků
b. Předpokládaná výše zakázky: předpokládaná výše zakázky - dle rozpočtu od projektanta:
1.725.176,- Kč bez DPH
c. Orientační cena díla - technického dozoru investora a koordinátora BOZP na výstavbě :
25.000,- Kč bez DPH
5. Kvalifikační předpoklady
a) základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
•
jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,
•
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení,
•
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
•
jenž není v likvidaci,
•
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
•
jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření,
•
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
•
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce cizinců
Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč ve formě čestného prohlášení.
Zadavatel si může před podpisem smlouvy vyžádat předložení dokladů (kopie, originál či ověření
kopie).
b) profesní kvalifikace:
•
výpis z obchodního rejstříku
•
doklad o oprávnění k podnikání
•
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
Odborná způsobilost k jedné z činností - buď Technický dozor investora nebo koordinátor BOZP
může být doložena dokladem spolupracující osoby nebo jinou formou. Uchazeč musí mít sám
osobně oprávnění (odbornou způsobilost) alespoň k jedné z požadovaných činností - tedy k
Technickému dozoru investora nebo koordinátora BOZP.
Splnění profesní kvalifikace doloží uchazeč ve formě prostých kopií.
Vítězný uchazeč předloží před podpisem Mandátní smlouvy originály profesní kvalifikace, z nichž
bude zhotovena kopie, jenž bude součástí Mandátní smlouvy.
c) ekonomická kvalifikace:
• dodavatel doloží formou čestného prohlášení, že je schopen splnit veřejnou zakázku po
ekonomické a finanční stránce
d) technická kvalifikace:
• dodavatel předloží seznam zakázek obdobného významu za posledních pět let s tím, že
alespoň jedna zakázka bude ve výši minimálně 25.000,- Kč bez DPH
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6. Obchodní, platební a technické podmínky
a) Obchodní podmínky
• uchazeč předloží jako součást nabídky návrh Mandátní smlouvy, jejíž součástí bude
výčet výčet prací, jenž zajistí Technický dozor investora a koordinátor BOZP, a to v rozsahu
minimálně dle bodu 3. této výzvy. Při nepředložení návrhu Mandátní smlouvy dojde k
vyloučení uchazeče z důvodu nedodržení podmínek VZMR.
b) Platební podmínky
• objednatel neposkytuje zálohy
• převzetím díla se rozumí jeho kompletní předání, což bude zaznamenáno na předávacím
protokolu
• splatnost faktur je 30dní od obdržení faktury objednatelem
7. Způsob zpracování ceny
•
objednatel požaduje nabídkovou cenu za celé plnění, a to v členění:
1. bez DPH
2. s DPH
3. celková cena
8. Další podmínky zakázky
a. PROJEKT - Podklady k vypracování nabídky v elektronické (zdarma) či papírové podobě (oproti
úhradě 1.000,- Kč - na základě písemného zaslání požadavku) lze obdržet osobně na obecním
úřadě, po předchozí telefonické domluvě (tel: 724188660) nebo jsou na internetových stránkách
obce v sekci Veřejné zakázky.
b. Nedostatečná informovanost (je možná osobní návštěva, prohlídka místa stavby, poskytnutí PD),
mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod. neopravňuje uchazeče
požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
c. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a
právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
d. Zadavatel má právo změnit rozsah díla.
e. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
V řízení o výběru této zakázky se postupuje podle § 12 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách malého rozsahu.
Bližší informace o zakázce včetně domluvení termínu případné osobní návštěvy podá Josef Horvát,
starosta obce, tel: 724 188 660.

9. Způsob hodnocení nabídek
1. Z nabídek bude automaticky vyřazena ta, jejíž podavatel má vůči zadavateli ke dni podání finanční závazek po splatnosti, či případné nevyřízené reklamace z dříve prováděných prací pro
zadavatele.
2. Hodnotícími kritérii jsou:
- celková cena -100%
10. Podání nabídek
Zájemci o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na adresu Obec Stratov, Stratov 90,
289 22 Lysá nad Labem do 3.6.2013 do 17,00 hodin v zalepené obálce, označené: „ Technický
dozor investora a Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi při
realizaci zakázky Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu –
NEOTVÍRAT“.
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Otevírání obálek proběhne v termínu 3.6.2013 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Stratov, č.p.90. Do 10.6.2013 rozhodne zastupitelstvo obce o přidělení zakázky na veřejném
zasedání zastupitelů obce.
Po veřejném zasedání budou firmy o výsledku veřejné zakázky informovány do 3 pracovních
dnů od konání veřejného zasedání, a to formou doporučeného dopisu, na adresu, kterou
uvede uchazeč v nabídce. S vítěznou firmou bude podepsána Mandátní smlouva.

........................................................
Josef Horvát
starosta obce

K zveřejnění dne: 17.5.2013
K sejmutí dne:
3.6.2013
Sejmuto dne:
Zodpovídá: Josef Horvát
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