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vÝzvnK poDÁruí NneíoxyA K pRoKÁzÁttí
SPLNENl KVALIFIKAGE

Pro veřejn ou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle § 12 odst.3
zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znéni pozdějších

předpisů ( dále jen zákon ),

pod názvem

,, Rozšíření hygienického zařízení pro
zaměstnance a zřízení elektrodíl ny".

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu:
SPORTES Svitavy s.r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
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1. Preambule

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce kpodání nabídky a kprokázánÍ sPlnění
kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce, která je podle ustanovení § 12 odst. 3

zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je v souladu

s ustanovenim § te odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek

dodžení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná

zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Yýzvé k podání nabídkY a k Prokázání
splnění kúalifikace (dále jen výzva) a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

2. ldentifikační údaje zadavatele

SPORTES Svitavy s.r.o.
lng.Jaroslav Kytýr - jednatel společnosti
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
cz62062620
62062620

Zadavatel :

Zastoupené:
Sídlo :
DlČ:
lč:
Kontaktní osoba : ing. Petr Horký, technický ředitel
Telefon : 461 535 273, mob.736752633
e-mail : horky@svitavy.cz

3. Druh a předmět veřejné zakázky

D ru_h_vereinézaBaz&: ve řej n á zakázka n a stavebn í p ráce

předmět veřeiné zakázkv:

předmětem veřejné zakázky ma|ého rozsahu je provedení rozšíření hygienického zařízení Pro
zaměstnance a zřízení elektrodílny v areálu firmy na ul. Tovární 677l28 v rozsahu Projektové
dokumentace.

4. zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavkŮ a technických Podmínek
zadavatele vymezujícícn preomět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování

cenové nabídky. Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a její obsah je

následující :

4.1. Projektová dokumentace o obsahu :

1.

1.1.

1,2.

1.2.1 .

1.2.2.

1.2.3.

2.

2.1.

2.2

2.2.1.

3.

Šatny

Architektonické a stavebně technické řešení

Technika prostředí staveb

Ústřední vytápění

zdravotně tech nické instalace

Zařízení silnoproudé elektrotech niky

Dílny

Architektonické a stavebně technické řešení

Technika prostředí staveb

Zařízení silnoproudé elektrotech niky

Položkový rozpočet stavby
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4.2. Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
4.3. ElektronicŘá podoba výkazů výměr (slepých rozpočtů) a obchodních podmínek

Zadávaci dokumentaci je možné si vyzvednout po telefonické objednávce v sídle zadavatele u

paní pavly špičákové, tólefon: 461 619 098, a to od 19.3.20í3 v pracovní dny od 8.0O do 14.00
'hod. 

Zadávatel požaduje po uchazeči vrácení projektové dokumentace při předávání cenové

nabídky.

5. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

žádost musí 
'být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději do 3 pracovních dnŮ Před

uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pro zájemce zadavatel umožní ve středu 20.3,2013 od 9.00 hod prohlídku místa stavbY.

6. Poskytovánídodatečných informací

Na základě žádostio dodatečné informace kzadávací dokumentacidoručené ve stanovené lhůtě

zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejPozdéji do 2
pracovnícň dnů od doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění Žádosti,

poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteným bylazadávací dokumentace PoskYtnuta.

7. Forma a adresa pro vyžádání si dodatečných informací

žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči v písemné formě a ve stanovené lhŮtě na adresu

zadavatele: SPORTES Svitavy s,r.o., úsek Technické služby, Tovární 677l28,568 02SvitavY.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

8.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podánínabídek končídne 28.3.2013 v,10.00 hod.

8.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně,

či prosiřednictvím kunýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES SvitavY,

s.r.o., Riegrova 2098/Ó, 568 02 Svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky: lng. Jaroslav Kytýr,

paní pavĚ špičáková, a to každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod. a

poslední den lhůty do 10:00 hodin.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

lng. JarosIav Kytýr, SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 SvitavY

V případě osobního doruěení, doručení prostřednictvím pošty či kuryirní sluŽbou se za okamŽik

doruěení považuje íyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k Převzetí
nabídky.
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8.3. Podání nabídky

Nabídka bude podána v listinné podobě, v jednom svazku a v jedné uzavřené obálce označené
ná7vem veiej3i zakázky, na které musi Oýt uvedena adresa Úchazeče anápis NEOTVÍRAT -
VíBĚROVÉ RizENi. Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí
opatření obálky, resp. obalu, na uzavření podpisem nebo razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku
nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše
uvedených ochranných prvků.

9. Úaa;e o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez
DPH.

10. Požadavky na prokázáni splnění kvalifikace

íO.í. Kvalifikace - rozsah požadavků

Uchazeč je povinen prokázaI splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladŮ a
ve své nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže. Zadavatel v rámci téIo zakázky
požaduje splnění :

a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů
c) technických kvalifikačních předpokladů

10.2. Základní kval ifikační před poklady

Základní kval if ikačn í p řed poklady spl ň uje dod avatel:
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní

řízení
- ktený není v likvidaci.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu nebo
prosté kopie čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel splňuje výše uvedené
základní kvalifikační předpoklady.

1 0.3. Profesní kvalifikaění předpokIady

Dodavatel prokáže profesn í kval if ikačn í p ředpoklady p řed lože n ím :
- originálu nebo prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či

výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- originálu nebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci.

í0.4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačn ích předpokladů prokáže dodavatel, ktený předloží:

seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, kde u každé stavby
bude uvedeno:
o název objednatele
. název stavby
. stručný popis
. cena bez DPH
. doba plnění
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podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladu je, aby alespoň jedna stavba,
uvedená v seznamu stavebních prací, odpovídala charakteru předmětu veřejné zakázky a byla o
finančním objemu min. 500.000 Kč bez DPH.. U této stavby musí dodavatel předloŽit osvědČení
objednatele nebo čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění dané stavby, ve kterém bude

uvedeno, kromě již výše požadovaných informací:
o podrobný popis rozsahu stavby
o kontaktní údaje objednatele
. údaje o tom, zda byla stavba provedena řádně a v dohodnutých termínech

Doklady, prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladŮ, předloŽÍ dodavatel
v originále nebo v prosté kopii, Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele
jednát a podepisovat. osvědčení o řádném plnění dané stavby podepsané objednatelem jiŽ

dodavatel podepisovat nemusí.

í0.5. Obsah a forma předkIádaných dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesměií být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starŠÍ 90
kalendářních dnů. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je
poslední den lhůty pro podání nabídky, Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění základních a
technických kvalifikačních předpokladů musejí být podepsány osobou oprávněnou za uchazeČe
jednat a podepisovat. V případě právnické osoby budou uvedené doklady podepsány v souladu
se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku.

11. Způsob zpracování nabídkové ceny

íí.í. Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení stavby
včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné
realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (instalace, zprovoznění, doprava a montáŽ,
poplatky, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

11.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného Členění stavbY

obsaženého v projektové dokumentaci, Nabídková cena bude uvedena v České měně
v požadovaném členění.

1 í.3. Položkové rozpoěty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr (slepé rozpoČty)
požadovaných prací a dodávek v tištěné a elektronické podobě. UchazeČ je povinen prokázat
nabídkovoú cenu předložením položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). PoloŽkový
rozpočet musí být nedílnou součástí nabídky uchazeče.
Za soulad položkového rozpočtu avýkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad
jak v množství tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče související s poIoŽkovým

rozpočtem je dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi
výkazem výměr a položkovým rozpočtem (např. chybějící položky, přebývající poloŽkY,

nbsprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalŠÍho
posuzování.
prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkový rozpoČet neobsahuje
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, Že práce a. dodávkY

definováné těmiio položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpoČtŮ.

Výkazy výměr přeóložené zadavatelem obsahují pro manipulaci s vytěženou zeminou, PoPříPadě
s vybouránymi hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo
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svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí
v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého
technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady
podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise
položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba

uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné
poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez
ohledu na to, zda výkazy výměr obsahují nebo neobsahují položku ,,poplatek za skládku".
Zadavatel v době sestavení r4ýkazů výměr nezná a znát nemůže, jaký technologický postup

zhotovitel zvolí ajaké místo pro uloženízeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto dŮvodu
nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
Pokud zadavatel upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr,
upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeČ
povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě pro podání nabídek zahrnout do svého položkového
rozpočtu. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek výběrového řízení.

11.4. Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout
do jednotkových cen jednotlivých položek v položkovém rozpočtu, Jiná forma slevy z nabídkové
ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

í2. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezeny ve
formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tzn. vlastní
identifikaci ve vymezení smluvní strany - zhotovitele, nabídkovou cenu vbodě 3.1., adresu a e-
mail zhotovitele vbodě 11.1. a zástupce pro věci technické vbodě 11.4.,) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží podepsané osobou oprávněnou smlouvu podepsat jako svŮj návrh
smlouvy o dílo. Jakákoliv jiná změna textu návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče je
nepřípustná a bude považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následkem
vyloučení uchazeče. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky

Ve Svitavách dne 18.3.20,13. t. /l-l7r/
tng. l"r.Jlíu rytý,

jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.

" 1§ §poRTEsa. l Sv tovy s.r.o.
i ,,i]lljV;, 209B/5, 568 02 svi!6!y

íj?062620, L]lC. cZ: 62062620
C,01
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