MĚSTYS ŠTĚCHOVICE
se sídlem Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice
IČ: 00241725, DIČ: CZ00241725, tel.: 257 740 403, info@ou-stechovice.cz, www.stechovice.info

ve smyslu § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),
oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou
mimo reţim zákona
„Realizace zahrady v přírodním stylu při MŠ Štěchovice, okr. Praha západ“
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU – z operačního programu ţivotní prostředí (SFŢP)

Výzva a zadávací dokumentace
1) Název zakázky

„projekt NÁVRAT KE KOŘENŮM
MŠ Štěchovice, okr. Praha západ“
REALIZACE ZAHRADY MŠ V PŘÍRODNÍM STYLU DLE DOTAČNÍCH
PODMÍNEK SFŢP V PRIORITNÍ OSE 7
Toto zadávací řízení je zveřejněno na úřední desce městyse Štěchovice a na internetových stránkách www.stechovice.info.
Dále je znění zadávacího řízení uvedeno na webových stránkách MŠ Štěchovice, okr. Praha západ – www.msstechovice.cz.

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a zajištění
veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení zahrady „MŠ Štěchovice, okr. Praha
západ – zahrada v přírodním stylu“ specifikovaném projektovou dokumentací vypracovanou firmou OK
GARDEN, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, zpracovaná v září 2013.
Projekt řeší zejména terénní a sadové úpravy zahrady u Mateřské školy ve Štěchovicích, Hlavní 325,
včetně instalace herních prvků a ostatního mobiliáře.
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Ţivotní prostředí.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, dále projektová dokumentace „MŠ
Štěchovice – projekt NÁVRAT KE KOŘENŮM – zahrada v přírodním stylu“ zpracovaná firmou OK
GARDEN, zpracovaná v září 2013.
Dílo bude zpracováno dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací
dokumentace.
Dílo bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou, projektovou dokumentací, platnými zákony
ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci
definován konkrétní výrobek má se za to, ţe je tím definován minimální poţadovaný standard a v
nabídce můţe být nahrazen i výrobkem srovnatelným.
Součástí nabídky bude smlouva o dílo, podepsaná oprávněnou osobou, která bude v plném rozsahu
respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Součástí realizace díla bude zajištění dokumentace skutečného provedení.
Po podpisu smlouvy o dílo bude předáno vybranému zhotoviteli 1 paré předmětné projektové
dokumentace díla. Pro účely zpracování nabídky je projektová dokumentace umístěna na webu
zadavatele.
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3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění:
zahájení: 24.3. 2014
ukončení: 31.5. 2014
Místem plnění je:
Městys Štěchovice - Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ, Hlavní 325, 252 07 – část zahrady
parc. č. 163/6.
4) Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách
hodnoceny podle kritéria nejniţší nabídkové ceny.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky
Předpokládaná hodnota zakázky: 500.000,- Kč bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Poţadavky na jednotný způsob doloţení nabídkové ceny:
- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů.
- Uchazeč je povinen ocenit a popsat i případné práce neuvedené ve výkazech či zadávací
dokumentaci, pokud jsou nezbytné k realizaci díla. Na takto doplněné práce je nutno vznést v
termínu do 5 dnů před odevzdáním nabídek (lhůta pro dotazy k ZD) dotaz a řídit se pokyny
zadavatele.
- Uchazeč zahrne do své nabídky veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena za dodávku
bude doloţena poloţkovým rozpočtem dle poskytnutého výkazu výměr. Nabídnutá cena musí
být ve smlouvě definována jako celková a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci
díla. Zejména musí cena jiţ obsahovat i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení
umoţňující provozování stávajícího zařízení a sítí. Nabídnutá cena musí být platná minimálně
do limitního termínu, tj. ve vazbě na termín dokončení stavby stanovený zadavatelem.
Veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla budou zahrnuty do jednotlivých
oceňovaných poloţek. Nelze je vykazovat a zadavateli fakturovat samostatně. Odvozové
vzdálenosti uvedené v poloţkách výkazu výměr je nutné ocenit dle moţností uchazeče.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace na
zhotovovaném díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., ţe v
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství,
inţenýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
moţné, tak finančně uhradit.
2. Po celou dobu realizace bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození,
případně zničení budovaného díla a to aţ do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno
zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
subdodavatelů apod.).
3. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby neţ zadavatele, zařízení
staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inţenýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěţeného, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady,
které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla
nepříznivý dopad na ţivotní prostředí a okolí stavby. Doklady o likvidaci odpadů bude jedním z
dokladů při předání a převzetí dokončeného díla.
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4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a
provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichţ úpravy nejsou součástí PD, ale
budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
5. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně
60 měsíců na celý předmět plnění. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány. Záruční doba
začíná běţet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli 2 písemná vyhotovení projektové
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jedno vyhotovení v digitálním tvaru na CD.
7. Zhotovitel předloţí atesty a doklady o poţadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a
ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosaţení předepsané kvality a parametrů.
8. Platební podmínky:
- Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- Zhotovitel bude fakturovat dílo jednorázově po předání díla na základě soupisu skutečně
provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem
potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po
předání faktur objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání prostředků z účtu objednatele.
9. Smluvní pokuty:
Zájemce v nabídce (resp. ve smlouvě) uvede následující smluvní pokutu:
Jednorázová smluvní pokuta za prodlení s předáním díla 30.000,- Kč a 3 000,- Kč za kaţdý započatý
den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva zadavatele na náhradu škody.
6) Místo pro podávání nabídky, doba, v níţ lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Soutěţní lhůta začíná následujícím dnem po obdrţení výzvy.
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu Úřad městyse
Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (podatelna - recepce).
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27.02. 2014 do 11 hodin. Za okamţik převzetí nabídky
zadavatelem je povaţováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele, případně osobně zástupcem
zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.02. 2014 ve 13 hodin v budově Úřadu městyse
Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice.
Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.
7) Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.
8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Prohlídka místa plnění se nestanovuje. Je moţná po dohodě.
Kontaktní osobou ve věcech formální a technické stránky výběrového řízení je Bc. Olga Hlaváčková,
tel. 602 580 963
9) Kvalifikační předpoklady
Zadavatel poţaduje ve prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst. 1
zákona, a to způsobem podle §53 odst. 3 písmene d) zákona 137/2006Sb..
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč je v souladu s §54 zákona povinen předloţit kopii oprávnění k podnikání, tj.
- ţivnostenský list nebo výpis z ţivnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky
dále uchazeč rovněţ předloţí:
- Uchazeč prokáţe technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona
osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou odpovědné za
provádění prací.
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-

Doklady budou předány v kopiích, originály případně ověřené kopie dokumentů budou dodány
před podpisem smlouvy o dílo.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona. Nesplní-li dodavatel
kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, bude podle § 60 odst.
1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2
zákona.
10) Poţadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci
sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno
přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.
Nabídka bude předloţena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou v níţe vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky vč. identifikačních údajů o uchazeči
b) obsah svazku
c) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení
d) výpis z obchodního rejstříku
e) oprávnění k podnikání (ţivnostenský list, koncesní listina)
f) prohlášení ve smyslu §68 odst.3 písmene a)b)c) zákona č.137/2006Sb.
g) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou splňující poţadavky dle zadávací dokumentace
i) přílohy návrhu smlouvy (vlastní nabídka, detailní rozpis ceny, technické parametry, harmonogram,
aj.)
j) další doklady poţadované v zadávací dokumentaci
k) prohlášení o počtu listů
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky
uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka „NÁVRAT KE KOŘENŮM - MŠ Štěchovice, okr.
Praha západ – zahrada v přírodním stylu“ - neotvírat.
11) Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku
Podmínky, při jejichţ splnění je moţno překročit výši nabídkové ceny:
- Zadavatel bude písemně poţadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného
předmětu plnění zakázky. Ocenění těchto prací bude zadavatelem odsouhlaseno.
- V průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeč můţe podat písemně námitky v termínu do 5 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky
nebo vyloučení ze zadávacího řízení.
Zadavatel připouští subdodávky (např. dodávka mobiliáře a herních prvků).
Uchazeč je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč souhlasí a zavazuje se ke spolupráci s kontrolami ze strany poskytovatele dotace, tj. Státní
fond ţivotního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. Dále souhlasí a zavazuje se
ke spolupráci s kontrolami ze strany třetích osob pověřených poskytovatelem dotace, Ministerstva
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR po dobu
udrţitelnosti projektu. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu (akci),
včetně účetních dokladů.
12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
zečem
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outěţi na veřejnou zakázku
- při
zjištění nedostatků ze strany SFŢP, které ovlivnily nebo mohly ovlivnit výběr dodavatele, a nedojde-li k
nápravě, podpora na projekt nebude vyplacena. Z toho důvodu si zadavatel vymiňuje moţnost zrušení
zadávacího řízení na dodavatele pro případ, ţe na projekt nebude podpora v rámci NP poskytnuta.
Ve Štěchovicích dne 14.2.2014

Miloš Čapek, starosta městyse Štěchovice

…………………………………………
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