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OPERAČN I PROGRAM
ŽIVOTNI PROSTlHol

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálru rozvoj

Pro vodu.

vzduch a přlrodu

Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon") - veřejná zakázka malého rozsahu

(zadávaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP)

"Výstavba sběrného dvora odpadů pro město
Kasejovice"

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Kasejovice
Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
00256731
CZ00256731
Ing. Marie Čápová, starostka města

Kontaktní osobou je: Tereza Dio (GPL-INVEST s.r.o. - osoba zastupující zadavatele),

Telefon:+420 724 391 892, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i "zakázka") ve smyslu
ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu
s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.

1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou
však rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

2. Všeobecné podmínky

2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které
neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.

2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV Popis

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál

34928200-0 Ploty

45310000-3 Elektroinstalační práce

35125300-2 Bezpečnostní kamery
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Předpokládaná celková cena veřejné zakázky: 2.916.002,- Kč bez DPH

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmět plnění je definován touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

3.2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující části:

50 1 - komunikace - jedná se o provedení nového vjezdu a výjezdu z areálu, které budou
provedeny v asfaltovém povrchu a dále vnitřní zpevněné štěrkové plochy s asfaltovým
postřikem

50 2 - vybavení kontejnery:
Obj.č I - Buňka obsluhy, 6,05 x 2,4, výška 2,6m - typová kontejnerová buňka se stabilním
vybavením - počítače s tiskárnou a softwarem pro evidenci odpadu. Buňka bude dále
vybavena chem. WC
Obj.č 3 -kontejner na papír- plechový kontejner- 4,5 x 1,82 x 2,0- 10,0 m3
Obj.č 4 -Lednice, sporáky volně skladované na zpevněné ploše
Obj.č 5 -Lednice, sporáky volně skladované na zpevněné ploše
Obj.č 6 -Kontejner na televize, elektronika - 2,275 x 2,1, výška 2,05m
Obj.č 7 -Atestovaný ekosklad na nebezpečný odpad-barvy,léky6 x 2,35, v 2,35
Obj.č 8-plechový kontejner na velkoobjemový odpad- 6,5 x 2,3 x 2,44-36,9 m3
Obj.č 9 -plechový kontejner - textilní odpad - 3,3 x 1,82 x 1,2 - 6,2 m3
Obj.č 10 - plechový kontejner - plasty - 4,5 x 1,82 x 2,0 - 10,0 m3
Obj.č 11 -plechový kontejner - kovy - - 6,5 x 2,3, x 2,44 - 36,9m3
Obj.č.12 -plechový kontejner na biologicky rozložitelný odpad - 6,5 x 2,3, x 2,44 - 36,0 m3
se zpevněnou plochou a štěpkovač
Obj.č.13 -plechový kontejner na tabulové sklo - 3,5x1,82x1,3 - 5,5 m3
Obj.č 15 -kontejner na stavební suť, oddělené frakce betonu a pro skladování zeminy do
max. jednorázového úložného množství 3-4 m3
Obj.č 16 -kontejnery na tříděný komunální odpad, umístěné mimo oplocení pro běžnou
každodenní dostupnost

50 3 - Ocelový přístřešek otevřený
- půdorysné rozměry 12 x 5, výška 2,8m,
plocha přístřešku je 60 m2. - provede se nová přestavba skladového ocelového přístřešku
Č. 2 v místě objektu č.k. 567, která spočívá v repasi stávající ocelové konstrukce novým
nátěrem, nové obezdění, demontáži a montáži zastřešení, klempířské práce, nová podlaha.
V tomto přlstřešku bude umístěn kontejner na papír a budou zde soustřeďovány odpady
typu lednice, sporáky apod. a kontejner na televize a elektroniku. - viz obj-3,4,5,6

50 4- přístřešek pro skladování pneumatik
- ze třech stran obezděná zpevněná plocha s lehkým zastřešením 5,5 x 3,5 m Obezdění je
navrženo z tvárnic, nosná konstrukce zastřešení je z válcovaných profilů s plechovou
krytinou z trapéz. plechů. Objekt skladu a přístřešku pro pneumatiky je přízemní bez
zvláštních požadavků na statiku.

505- plot
bude proveden z ocelového poplastovaného pletiva v. min.1,8m. Před provedením nového
oplocení bude provedeno nové geodetické zaměření a vytýčení pozemků

50 6 - elektroinstalace vč. kamerového zabezpečovacího systému
- jedná se o vybudování nového elektroměrového a distribučního rozvaděče, vnitřní
silnoproudé rozvody, osvětlení areálu a kamerový zabezpečovací systém

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
Projektová dokumentace tvoří Přílohu Č. 6 této Zadávací dokumentace.
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4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději
do 9. 8. 2013.

4.2. Předpokládaná realizace stavby
- zahájení: 12.8. 2013
- dokončení: 30.11.2013

4.3. Místem plnění pro realizaci stavby sběrného dvora odpadů, jsou KN pozemky parc.č. 491/4,
479/21 a 567 vše v katastrálním území Kasejovice.

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 24.7.2013 do 10:00 hod.

5.2. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně
na podatelnu města Kasejovice (Město Kasejovice, Kasejovice 98, 33544 Kasejovice), osobní
podání je možné v těchto úředních hodinách:

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Středa 7.00 -12.0013.00 -17.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.00-12.00

5.3. Otevírání obálek se uskuteční dne 24.7.2013 v 10:10 hod zasedací místnosti městského
úřadu v Kasejovicích.
Otevírání obálek je pro uchazeče veřejné, zadavatel připouští účast 1 zástupce za každého
uchazeče. Zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit
oprávněni jednat jménem dodavatele.
Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

5.4. Nabídka bude podána v zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče
podávajícího nabídku, dále bude zřetelně a viditelně označena nápisem:

"VÝBĚROVÉ ŘíZENí - NEOTVíRAT"

"Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice"

5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou
řadou čísel a spojeny způsoben, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s ními.

5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.

5.7. Nabídka bude podána v počtu 1 x v originálu a 1x v kopii.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Zadávací dokumentace

7.1. Zadávací dokumentace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují
tyto přílohy Iv elektronické podobě/:

Požadavky na obsah a strukturu nabídky na CD
Závazná rekapitulace nabídky na CD
Formulář smlouvy na CD
Vzor čestného prohlášení na CD
Formulář seznamu referenčních zakázek na CD
Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD
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Výkaz výměr v elektronické podobě na CD

7.2. Výkaz výměr, který je součásti zadávací dokumentace, je nutné posuzovat v kontextu
ostatních části zadávací dokumentace.

7.3. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi zadávací dokumentace a všemi
v ní obsaženými informacemi.

7.4. Zjistí-Ii uchazeč v zadávací dokumentaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto
vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

7.5. Pokud se v zadávacl dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o
vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a
kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce
upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil, a prokázat vymezením technických
parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a
kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

7.6. Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace
požadované zadavatelem.

8. Způsob hodnocení nabídek

8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu,
bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně
DPH (viz. Příloha Č. 2)

9. Další podmínky

9.1. Podrobnější podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve formuláři smlouvy, který tvoří
Přflohu Č. 3 této Zadávací dokumentace.

9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
9.3. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky
9.4. Variantní řešení se nepřipouští.

V Kasejovicích, dne 9.7.2013

('c»:.....................................................
Ing. Marie Č' pová, starostka města

Přílohy:

1. Požadavky na obsah a strukturu nabídky na CD
2. Závazná rekapitulace nabídky na CD
3. Formulář smlouvy na CD
4. Vzor čestného prohlášení na CD
5. Formulář seznamu referenčních zakázek na CD
6. Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD
7. Výkaz výměr v elektronické podobě na CD

MĚSTO rcASEJOVICE
PI:L ňs J. aj

335 4 K' ~"u J 'JCE 98
IČO: 256731 l/far: 71 595 100
••~.ka$ejovtce.<z, mail: mu@.J.aseJovtce.cz


