Výzva k podání nabídky
Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem

„Veřejné osvětlení města Náchod – IX. etapa“
veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu
s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie
Na akci je přislíbena dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
1. Informace o zadavateli
Název zadavatele:
IČO zadavatele:
Kontaktní adresa zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
kontaktní osoba:
Telefon:
E mail:

Město Náchod
00272868
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města
Miroslav Petr
491 405 267
m.petr@mestonachod.cz

2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení dodávky spojené s projektem
„Veřejné osvětlení města Náchod – IX. etapa“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále jen ZD).
Předmětem veřejné zakázky je obnova veřejného osvětlení – dodávka veřejného osvětlení a související elektromontážní
práce v rozsahu stanoveném dle soupisu prací (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející
z dokumentace „Revitalizace veřejného osvětlení oprava původního návrhu Města Náchoda – IX. etapa“ vypracované
Institutem pro rozvoj měst a obcí.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název:

Kód CPV

Rozsah

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

45316100 6

Dle zadávacích podmínek

3. Předpokládaný termín plnění a místo plnění
Předpokládaný termín plnění VZ
Předpokládaný termín zahájení díla:

říjen 2015

Termín ukončení prací ve fin. objemu min. 1,2 mil. Kč vč. DPH a předání části díla:

15. prosince 2015

Termín ukončení a předání díla:

29. dubna 2016

S ohledem na podmínky dotačního titulu je nutné provést práce ve finančním objemu min. 1,2 mil. Kč vč. DPH nejpozději
do 15.12.2015.
Uchazeč předloží do nabídky měsíční harmonogram prací včetně souvisejícího finančního plnění.
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Místo plnění VZ
Místo plnění: Náchod, Mánesovo nábřeží, místní část Dobrošov, místní část Lipí, místní část Pavlišov
4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje:
Výzvu k podání nabídky,
Přílohu č. 1) Dokumentaci
Přílohu č. 2) Technické požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení,
Přílohu č. 3) Generel vybraných komunikací,
Přílohu č. 4) Pasport VO výběr IX. etapa
Přílohu č. 5) Rozpočet k ocenění (Soupis prací)
Přílohu č. 6) Výkresy – Mánesovo nábřeží, místní část Dobrošov, místní část Lipí, místní část Pavlišov
Přílohu č. 7) Krycí list nabídky
Přílohu č. 8) Návrh smlouvy o dílo
Přílohu č. 9) Čestné prohlášení kvalifikační předpoklady
Přílohu č. 10) Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami
Uchazeč je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny.
Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podávat v průběhu lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě. Žádost o
zodpovědění dotazu k zadávací dokumentaci musí být písemná a musí být doručena elektronicky na e mail:
m.petr@mestonachod.cz nebo poštou na adresu: Město Náchod, Miroslav Petr, odbor investic a rozvoje města,
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod.
Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
ZD bude ke dni vyhlášení veřejné zakázky vyvěšena na webových stránkách zadavatele http://www.mestonachod.cz
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil ZD (na
webových stránkách zadavatele).
5. Předpokládaná hodnota zakázky

1 999 998,00 Kč bez DPH

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky uchazeč doručí nejpozději do 29.9.2015 do 14 hodin.
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny zadavatele výhradně na adresu Městský úřad Náchod,
Palachova 1303, 547 01 Náchod nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. V případě zaslání poštou je
rozhodující termín doručení na podatelnu MěÚ Náchod.
Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně
uzavřené obálce označené nápisem „Veřejné osvětlení města Náchod – IX. etapa – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí
být dále uvedena adresa uchazeče.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Zadavatel tímto stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Nejvýhodnější
nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena uvedená v Krycím listu nabídky je cenou nejvýše přípustnou za předmět zakázky. Nabídková cena
musí být uvedena v Kč v členění bez DPH, samostatně DPH a celkové ceně včetně DPH a musí obsahovat veškeré
náklady zájemce nezbytné k realizaci zakázky po celou dobu plnění.
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle soupisu prací.
Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny
díla.
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Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.
9. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu díla této veřejné zakázky jsou uvedeny ve formuláři – Smlouva
o dílo, která je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy o dílo je pro uchazeče závazný. Zájemce
do návrhu smlouvy o dílo vyplní pouze nabídkovou cenu v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH a kontaktní
údaje na titulní straně, případně datum zpracování položkového rozpočtu.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem
zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o veřejné zakázce. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy,
popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka
uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel ji vyloučí z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích
podmínek.
Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli pojistnou smlouvu
na pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče v min. výši 2 000 000, Kč, v kopii – NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY.
10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží do nabídky čestné prohlášení pro základní kvalifikační předpoklady dle níže uvedených požadavků:
Čestné prohlášení uvedené ve vzoru v Příloze č. 9 zadávací dokumentace
Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží do nabídky čestné prohlášení pro profesní kvalifikační předpoklady dle níže uvedených požadavků
(vzor – Příloha č. 9 zadávací dokumentace).
Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží v originále či úředně ověřené kopii:
a)
výpis z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky nebude starší 90 kalendářních dnů.
Technické kvalifikační předpoklady
Vzorek svítidla (neúspěšným uchazečům bude vzorek po ukončení výběrového řízení vrácen, vítězný uchazeč
vzorek ponechá zadavateli k dispozici až do doby dokončení realizace)
Doklady požadované Přílohou č. 2 Technické požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení v části Další
požadavky, tj. technický list svítidla (u garance doby života svítidla uchazeč doloží zejména pokles světelného toku a
úmrtnost LED pro tuto délku doby života), výpočty prokazující schopnost svítidla zajistit osvětlení dle specifikace
uvedené v Příloze č. 2 v tištěné a elektronické podobě jako soubory programu Relux nebo Dialux, eulumdata
svítidel v elektronické podobě
Dále uchazeč předloží do nabídky čestné prohlášení pro další uvedené technické kvalifikační předpoklady dle níže
uvedených požadavků (vzor – Příloha č. 9 zadávací dokumentace).
Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží v originále či úředně ověřené kopii doklady prokazující splnění
alespoň 2 akcí obdobného charakteru jako je předmětná veřejná zakázka (dodávka včetně montáže veřejného
osvětlení) v minimální výši 500 000, Kč bez DPH za každou akcii v posledních 3 letech.
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11. Technické podmínky
Pokud se v zadávací 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 řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč 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.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit
nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.
Údaje v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je
zájemce povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
Technické požadavky na svítidla uvedená v Příloze č. 2 jsou požadavky minimální, to znamená, že uchazeč může
nabídnout svítidlo, které má některou, několik, nebo všechny vlastnosti lepší než je uvedeno. Naopak, nesplnění
kteréhokoliv z uvedených požadavků je důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení.
12.
−
−
−

Požadovaný obsah nabídky
nabídka bude předložena v českém jazyce.
dokumenty musí být svázány do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku,
součástí nabídky musí být:
Krycí list nabídky (vzor Příloha č. 7),
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor Příloha č. 9)
Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor Příloha č. 8) musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou
Položkový rozpočet soupis prací (Příloha č. 5)
Měsíční harmonogram prací včetně souvisejícího finančního plnění
Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami (vzor Příloha č. 10)
Pasport doplněný uchazečem (Příloha č. 4)
Vzorek nabízeného svítidla
Doklady požadované Přílohou č. 2 Technické požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení v části Další
požadavky, tj. technický list svítidla (u garance doby života svítidla uchazeč doloží zejména pokles světelného toku a
úmrtnost LED pro tuto délku doby života), výpočty prokazující schopnost svítidla zajistit osvětlení dle specifikace
uvedené v Příloze č. 2 v tištěné a elektronické podobě jako soubory programu Relux nebo Dialux, eulumdata
svítidel v elektronické podobě
Ostatní doklady či informace tvořící nabídku

13. Práva zadavatele
− zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, případně doplnění podmínek a textu této výzvy,
− zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení této výzvy k podání nabídky bez udání důvodů, nejpozději však do
doby uzavření smlouvy,
− zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,
− předložené nabídky zadavatel nevrací,
− zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na telefonické dotazy, dotazy je možné pokládat elektronicky
e mailem kontaktní osobě zadavatele,
− zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu o dílo
− zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
V Náchodě, dne 15.9.2015

Ing. Tomáš Šubert
místostarosta města Náchod
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Přílohy:
Příloha č. 1) Dokumentace
Příloha č. 2) Technické požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení,
Příloha č. 3) Generel vybraných komunikací,
Příloha č. 4) Pasport VO výběr IX. etapa
Příloha č. 5) Rozpočet k ocenění (Soupis prací)
Příloha č. 6) Výkresy – Mánesovo nábřeží, místní část Dobrošov, místní část Lipí, místní část Pavlišov
Příloha č. 7) Krycí list nabídky
Příloha č. 8) Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 9) Čestné prohlášení kvalifikační předpoklady
Příloha č. 10) Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami
ZD byla schválena Usnesením Rady města Náchoda č. 29/908/15 dne 15.9.2015.
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