Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
pro uchazeče
o veřejnou zakázku malého rozsahu

název

„DPS – REVITALIZACE VENKOVNÍCH
PROSTOR V ČESKÉ TŘEBOVÉ
– PLOCHA B“

srpen 2019

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
Zastupuje:
IČ:
DIČ:

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
002 78 653
plátce DPH

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017.
Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.
3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je revitalizace venkovních prostor domu
s pečovatelskou službou v České Třebové – plochy B – dle zpracované projektové dokumentace
„DPS – REVITALIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR V ČESKÉ TŘEBOVÉ – PLOCHA B_3.
ETAPA“, vypracovala Ing. Alena Rabasová, prosinec 2018 (dále jen „PD“), zahrnující následující
požadavky zadavatele:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Realizaci pěstebních opatření navržených na stávající zeleni – odstranění nevhodných
dřevin včetně odstranění jejich kořenů a zajištění ochrany stávajících dřevin při vlastní
realizaci díla.
Přípravu stanoviště dle rozsahu uvedeného v PD.
Výsadbu vzrostlých stromů, keřů, trvalek, travin a cibulovin.
Založení travnatých ploch výsevem.
Zhotovení zpevněných ploch – mlatového chodníku a centrální mlatové plochy
s lavičkami.
Dodávku materiálu a instalaci technických prvků – mobiliáře – laviček s opěradly
a područkami, odpadkového koše.
Zajištění činností souvisejících s realizací díla, a to zejména:
o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení předmětu díla (mj. vytyčení inženýrských sítí);
o zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
objednatelem;
o zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
o zajištění bezpečné manipulace s odpady, odvoz, uložení a likvidaci odpadů
v souladu s příslušnými právními předpisy;
o zajištění zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí
a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla (1x v digitálním
vyhotovení).
Ceny rostlinného materiálu, prací a ostatního materiálu spojeného s realizací
zakázky budou doplněny do položkového rozpočtu, který je přílohou těchto
zadávacích podmínek jako příloha č. 2 (v elektronické podobě je ke stažení na
https://zakazky.ceska-trebova.cz ).
Uchazeč stanoví ceny, které bude garantovat po dobu trvání smlouvy.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 470 000,- Kč bez DPH.

5. Doba a místo plnění
Předpokládané zahájení plnění:
20.09.2019
Předpokládané ukončení plnění:
20.11.2019
Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc. č. 3038/2, 3038/18 a 3038/36 v k.ú. a obci Česká
Třebová.
6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění není organizovaná. Místo plnění je veřejně dostupné.
7. Technické podmínky, varianty nabídky a plnění části zakázky
Technickými podmínkami se rozumí vymezení charakteristik a požadavků na provedení předmětu
plnění stanovené jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel požadovaného plnění zakázky. Součástí
zadávacích podmínek je i specifikace jednotlivých položek a výkazy výměr obsažené v položkovém
rozpočtu.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu veřejné zakázky ani její částečné plnění.
8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Dokladem prokazujícím splnění kvalifikace je profesní způsobilost dodavatele, kterou doloží:
• výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisem z jiné
evidence, pokud je v ní účastník zapsán,
• dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(dodavatel splňuje profesní způsobilost, pokud je držitelem živnostenského oprávnění, které
odpovídá předměte veřejné zakázky).
• osvědčením prokazujícím, že dodavatel v posledních 5 letech provedl a dokončil min. 2
zakázky v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky; to znamená realizaci
revitalizace venkovních prostor a sadovnických úprav veřejně přístupných ploch, a to
v minimálním objemu odpovídajícímu polovině předpokládané hodnoty této veřejné
zakázky.
9. Způsob hodnocení nabídek
Pro vyhodnocení cenových nabídek je stanoveno základní hodnotící kritérium:
Výše uchazečem nabídnuté celkové ceny za dodávku a služby spojené s realizací díla, tj.
řešení Revitalizace venkovních prostor DPS v České Třebové, plocha B - dle položkového
rozpočtu včetně DPH.
10. Podání cenových nabídek
Místem pro podání cenových nabídek je Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová.
Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně Městského úřadu Česká Třebová
v pracovních dnech pondělí - čtvrtek od 8,00 hod. do 15,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. do 14,00
hod. nebo zaslány doporučenou poštou na adresu zadavatele; rozhodující je okamžik převzetí
cenové nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem
a podpisem uchazeče a dále nápisem:

„DPS – REVITALIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR
V ČESKÉ TŘEBOVÉ – PLOCHA B“

---- NEOTVÍRAT ---11. Lhůta pro podání cenových nabídek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet dnem
obdržení výzvy a končí dne 10.09. 2019 v 10,00 hod.
12. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:
•
tato výzva a zadávací podmínky s přílohami,
•
PD v elektronické podobě je ke stažení na https://zakazky.ceska-trebova.cz.
(Výzva a zadávací podmínky uveřejněny včetně všech příloh v elektronické podobě ke stažení
rovněž na profilu zadavatele https://zakazky.ceska-trebova.cz ).
13. Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali
cenovou nabídku dle níže uvedených podmínek:
1. Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1
této zadávací dokumentace.
2. Položkový rozpočet s výkazem výměr a jednotkových cen zpracovaný za použití přílohy č. 2
této zadávací dokumentace.
3. Prokázání kvalifikace (viz bod 8. této zadávací dokumentace) – doklady doložené uchazečem
v prosté kopii a osvědčením o významných relevantních dodávkách, zpracovaným za použití
přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
4. Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka – příloha
č. 4 této zadávací dokumentace.
Cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány lhůtou 30 dnů.
Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 911/2019 ze
dne 19.08.2019.
V České Třebové dne 20.08.2019

Mgr. Magdaléna Peterková v.r.
starostka

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

KRYCÍ LIST NABÍDKY
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
OSVĚDČENÍ O VÝZNAMNÝCH RELEVANTNÍCH DODÁVKÁCH
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

