zADÁVAcí DoKUMENTAcE A PoKYNY PRo zPRAcoVÁNí NABíDKY VEŘEJNÉ
zawÁzl<v mnlÉHo RozsAH

U

1. Zák|adní informace o veřejné zakazce
ldentifikačníúdaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
Statutární

zástupce:

Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:
IČ:
DIC:

ostravské městské lesy a zeleň' s. r. o.
ostrava _Zábřeh. A. BroŽe 213124, PSČ 7oo 30

Ing. Vladimír Blahuta, jednatel
Ing. V|adimír Blahuta, jednatel

131 650422

blahuta@ostravskelesy.cz
258 16 977
C2258 16 977

Název veřejné zakázky

,.,IJdržovací práce na části lesní stezky v BěIském leseoo
2. Předmět veřejné zakázky

-

1.

Provedení udržovacíchprací na stávající lesní stezce v Bělském lese, vedoucí k poutrrímu místu
Starobělské Lurdy. Cílem je vyspravení této stezky, tak aby umoŽňovala bezpečný pohyb pěších
návštěvníkůBělského lesa k poutnímu místu Starobělské Lurdy' Délka trasy na které je třeba provést
udržovací práce je 260 metrů. Stezka vede lesním porostem po parcele číslo1 613 v k'ú. Stará Bělá.

2.

Na stezce budou rea|izovány tyto práce:
o Narušení a odkopávky stávajícího povrchu lesní stezky
o H|oubení rýh
o Přemístění lykopů
. Nakládání a odvoz výkopů
o Návoz a r-rloŽení sypaniny do násypů
o Uloženízemin do násypů
. Úprava pláně v záÍezech
. Úprava pláně v násypech
o Svalrování v záÍezech
o Svahování násypů
o Zhutnění podloží
o Návoz podkladu ze štěrkodrti a jeho zhutnění
o PosYP kry,.tu |omovými výsyvkami

Zhotov jteli bude zajištěno povolení k uživánílesních cest v maj etku Statutárního města ostravy po dobu

opravy.

Dílo bude realizováno v souladu s platnýrni zákony Čn a Čsx a d|e závazných,a doporučených předpisů
a metodik.

PoIoŽkový rozpočet

Projektová dokunrentace obsalruje položkový rozpočet požadovaných prací. Zadavate| doporučuje
dodavatelům vyjasnit si případnérozpory v zadávací dokumentaci v průběhu lhůty pro podání nabídek.

3. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín provádění díla je stanoven v období od 2'9.2019 do 20,9.2019

(

včetně )

Zhotovitel sezavazuje k převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy'
Zhotovitel se zavazuje k předání díla do 2 pracovnÍch dnů po termÍnu pro dokončenídí|a.
Místem plnění jsou pozemky nacházející se v |okalitě Bělského lesa na katastru obce Stará Bělá, parce|ni
čísla: 1673 v k'ú. Stará Bělá

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek k veřejrré zakázce bude probíhat podle kritéria: nejniŽšínabídková cena bez DPH.

4, Požadavky na prokázání sp|nění kvalifikace
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavate|e v tomto řízení je prokázání zák|aďní způsobilosti,
splnění profesní způsobi1osti a splněním kritériíteclrnické kvalifikace obdobně jako dle zákona.
ZadavaÍe|požaduje prokázání splnění zák|adní způsobilosti dodavatelů formou čestnéhoprohlášení. Vzor

čestnéhoprohlášení uchazeče tvoří přílohu č.7 zadávací dokumentace.
Dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku.

případě, že bude podávat nabídku více dodavatelů spo|ečně, musí každý z nich splnit základní
atokaŽdý samostatně v plném rozsahu. Kvalifikaci v rozsahu dalšíchkvalifikačních
předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé spo1ečně.
Pokud není dodavatel schopen prokázaÍ sp|nění určitéčásti kva|ifikace požadovanézadavate|em v plném
rozsahu, je oprávněn splrrění kvalifikace prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavate| je v takovém
případě povinen předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem.
Dodavatel nesmí bý současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéžzaďávacím
řízení prokazuj e kvalifi kaci.
Fyzická nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacim Íízeni,můžebý v tomÍéŽzadávacím
řízení poddodavatelem více uchazečů.

V

a profesní způsobilost

a) Prokázání splnění základní způsobilostije formou čestnéhoprohlášení. Vzor čestnéhoprohlášenítvoří
přílohu č, ] Zadávací dokumentace.
b) Prokázání splnění profesní způsobiIosti předložením nás|edujících 1istin:
- Doloženímvýpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či r,1lpisu z jiné obdobné evidence, máli v ní bý dodavatel zapsán podle zv|áštních předpisů, ne staršího90 dhů k datu podání nabídky'

-

Doloženímoprávnění k podnikání podle zv|áštníchprávních předpisů v rozsahu odpovídajícímpr'edmětu
plnění této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušrréživnostenskéoprávnění či 1icerrci.

Doklady doložídodavate| v prosých kopiích.

c)

_

Zaďavatel poŽaduje prokázání sp|nění technických kva|ifikačníchpředpok|adů předložením následujících

listin:
ZadavaÍel požaduje k prokázání splnění teclrnických kvalifikačníchpředpokladů doplněním seznamu
stavebních prací v ob|asti výstavby a oprav pozemních komunikacÍ jím realizovaných v posledních
5 |etecl-r, ve kterém budou uvedeny minimálně dvě stavební práce svým charakterem odpovídající

předmětu veřejné zakázky, a to každá ve výši min. 500 000,-- Kč bez DPH. Současně bude uvedena
doba, nísto jejich provádění a kontaktních údajťrna objedrrate|e. Seznam bude podepsaný statutárním
orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou na základě plné moci, která musí být při|ožena'
Dodavate| je srozuměn s tím, že zadavatel si můŽe uváděné skutečnosti ověřit u subjektů, pro které byly
stavební práce provedeny. V případě, Že tyto sub.jekty nepotvrdí pravdivost uváděných skutečností,nebude
nabídka uchazeče hodnocena a bude wřazena ze zadávacího řízení.

Postup zadavate|e při hodnocení splnění kvaIifikace
Nabídka dodavatele, kteý riesplní kva|ifikaci v poŽadovaném rozsalru, nebude hodnocena. Zadavate| má
však právo požadovat po dodavateli, aby písernrrě objasnil předloŽené informace či doklady nebo před|oŽil
da|šídodatečnéir-rformace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

5' Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro veřejnou zakázku bude uvedena v korunách českých. Nabídková cena bude členěnajako
cena bez DPH, sazba DPH, cena včetně DPH (vše v českéměně). Výpočet nabídkové ceny bude doložen
oceněným položkovýn rozpočtem,jehož neoceněná verzeje součástízadávací dokumentace.

6' PIatební podmínky

Platební podmínky jsou upraveny v požadavcíclrna smlouvu o dílo.

7. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předloŽena v jednom vyhotovení, v písemné(listinné formě) a v českémjazyce a bude
obsahovat.

.
o

Doklady prokazujícísplnění kvalifikace (přílohy č. 2 této Zadavací dokunlentace).
Požadavky na obsah smlouvy o dílo (příloha č. 3 této Zadávací dokuruentace) - podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče, doplněn o údaje: zhotovitel a cena dí|a. Dodavatel nen,í oprávněn
v závazném vzoru Požadavkůna obsah smlouvy měniÍ žádnó uslanoyení' oprávirění k podpisu včetně
jeho způsobu dok|ádá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plnou mocí).
Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle $ 504 zákona č. 8912012 Sb.' občanský zákoník.
Nedílnou součástíbude příloha Oceněný položkový rozpočet (příloha č. 4 íétoZadávací dokumentace).

o

Dalšípřílohy a případné doplnění nabídky

Nabídka bude podána v neprůhledné obá|ce, která bude zabezpeč,ena proti neoprávněné manipulaci a bude
označena názvem Neotvírat - veřejná zakázka malého rozsahu ,,Ildržovacípráce na části lesní stezky
v Bělském lese...
Zadavate| doporučuje dodavatelům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavÍeni razítkem. Při převzetí bude
nabídka zapsána podatelnou a opatřena pořadovým číslem'datem a časovým údajem převzetí.

8. ProhIídka místa p|nění veřejné zakázky

Proh|ídka místa plrrění veřejné zakázky bude individuální po dohodě s osobou: Ing. Vladimír Blahuta
1316s0422.

9. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky mohou dodavatelé doručit zadavateli poštou na adresu A. Brože 213124, 700 30 ostrava ZábÍeh
nebo osobně na podatelnu zaďavaÍele natéžeadrese: pondělí - pátek 6:00

-

1

3:00

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21- srpna 20í9 do 9.30 hodin' V případě doručenínabídky
poštou je za okamŽik převzetí zadavateIem povaŽováno převzetí nabídky podateInou zadavatele.
Nabídka rnusí být zadavate|i doručena do konce |hůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli
doručena po uplynutí této lhůty, zadavaÍe| neotevř.e' Za okamžik převzetí nabídky zadavate|em
je povaŽováno převzetí nabídky podatelnou' Při převzetí bude nabídka zapsána podatelrrou a opatřena
pořadovým číslem,datem a časoýr-rr údajern převzetí.

10. Práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
ZadavaÍel si vylrrazuje právo:
- upravit, změnit nebo dop|nit podrnínky výzvy a to všem účastníkůmshodně a stejným způsobenr,
- neuzavřít smlouvu se žádným zuchazečů,
zrušit veřejnouzakázku kdykoliv v jejím průběhu aŽďo uzavÍení smlouvy, atobez udání důvodů
odmítnout všechny předloŽené návrhy,

uclrazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastiv zadávacím řízení. Nabídky
se nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zaďávacím Íízení,a to i v případech,

-

kdy zadavate\ zadávací řízení veřejné zakázky malóho rozsahu zrušil,
před rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče nabídky' ověřit údaje uvedené uchazečem
v nabídce,

vyloučit z výběru nabídky, které nebudou úplnéz lrlediska zadávacích podmírrek,
vyloučit možnost podání nabídky ve variantách,
s ohledem na r,^ýši předpok|ádaných nákladů se nejedná o zadávací Íizenídle zákona č. 13712006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů.

YyÍazenénabídky se ner'1'hodnocují. Dodavate|e, jejichŽ nabídky byly vyÍazeny, infornruje zaďavate|
bezodkladně. Nabídky se nevracejí a zŮstávají u zadavateIe jako podklad o průbělru zadávaciho řízeni,
Zadavate| můžepoužítpodklady a informace v nich uvedené výhradně k hodnocení nabídky.

V ostravě

dne 9.8.2019
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tns. Vladimír B|ahuta
,4eďnate| spo1ečnosti

Příloha:
Přílo|ra č. 1 Přílolra č. 2 Pří|olra č. 3 Pří|oha č.4. -

čestnéprohlášení

sp|nění kvalifikace

smlouva o dílo
položkový rozpočet
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