Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropských společenství
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), výzva č. 52
prioritní osa

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)

primární oblast podpory

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

Identifikační číslo projektu

27362569

Výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce na stavební práce vedené mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s podmínkami Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP účinných od 6. 10. 2014 (ZP) jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie s názvem

„Modernizace překládací stanice odpadů – ODEKO s.r.o.
v Albrechticích nad Orlicí“– oprava zpevněných ploch
1.

Identifikační údaje zadavatele

sídlo:
IČ, DIČ:
zápis v OR:
statutární orgán:
tel.:
e-mail:

ODEKO s.r.o.
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí
620 62 760, CZ62062760
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 7396
Ing. Rostislav Všetečka, jednatel
+420 494 371 003, +420 603 520 974
info@odeko.cz

zastoupený osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností (OP)
INGENIRING KRKONOŠE a.s.
sídlo zástupce:
Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČ, DIČ:
274 72 493, CZ27472493
zastoupený:
Ing. Ludvíkem Blažkem, místopředsedou představenstva
kontaktní osoba pro ZŘ: Lucie Dostálová
tel., fax:
+420 499 828 023
e-mail:
info@ingeniring.cz
2. Informace o veřejné zakázce
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je oprava zpevněného povrchu 1200 m² plochy určené pro provoz sběrného dvora na
území svozové oblasti společnosti ODEKO s.r.o. se sídlem v Týniště nad Orlicí v rozsahu specifikovaném
Projektovou dokumentací pro žádost z Operačního programu životního prostředí zhotovenou dne 15. 12.
2013 Radkem Sokolem – komplexní služby a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí se sídlem
517 55 Rybná nad Zdobnicí 78, IČ: 684 89 854, mobil: +420 603 876 663, e-mail: radek.sokol@iol.cz. Pro
zpracování nabídky použijí uchazeči podklady pro stavební část - oprava zpevněný povrch.
Předmět plnění nepodléhá povolovacímu režimu; tedy pro realizaci předmětu plnění není třeba území
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ani ohlášení. Součástí předmětu plnění je zároveň
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění povinné publicity.
Klasifikace CPV - předmět zakázky je klasifikován kódy předmětu zakázky dle klasifikace
45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace
45233223-0 – obnova povrchu vozovky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem
Předpokládaný termín plnění zakázky
Předpoklad zahájení doby plnění:
Předpoklad ukončení doby plnění:

do 1 100 000,- Kč bez DPH

01. 03. 2015
15. 05. 2015

Termíny mohou být upraveny na základě aktuálních podmínek a termínů pro získání příslušné dotace
(dotační prostředky ze SFŽP).
Místo plnění – realizace proběhne v areálu zadavatele na pozemcích č. 233/7 a 233/10 - ostatní plochy.
3. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace (ZD) s přílohami v editovatelném formátu je pro obeslané uchazeče
součástí této výzvy jako její příloha – elektronický nosič CD.
ZD si lze na základě uveřejnění této výzvy v souladu s podmínkami článku 5.2.6. ZP též vyžádat u OP na
základě písemné žádosti o její poskytnutí. Žádost musí být zaslána na el. adresu: info@ingeniring.cz.
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V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce (obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo
podnikání, IČ), kontaktní osoba (jméno a příjmení kontaktní osoby) a její kontakty (tel., GSM, email
kontaktní osoby). ZD bude zaslána zájemci bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
jeho žádosti. Není nutné zasílat současně žádost o poskytnutí ZD poštou. Zadavatel nepožaduje úhradu
nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace.
4. Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje prohlídku budoucího staveniště. Zájemce se může kontaktovat zástupce zadavatele
a sjednat individuální prohlídku k plnému obeznámení s místem plnění a místními podmínkami.
5. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestných prohlášení. Vzory čestných
prohlášení k prokázání kvalifikace jsou uchazečům k dispozici jako přílohy ZD.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, případně lze již do nabídky předložit:
a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání, tedy doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o autorizaci v oboru dopravní
stavby.
Předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu dopravních staveb poskytnutých
dodavatelem v posledních 5 letech - alespoň tři stavby dopravního zaměření, z nichž alespoň jedna je
stavbou obdobnou předmětu této veřejné zakázky v minimální hodnotě 500 000,- Kč bez DPH.
6. Vzor smlouvy o dílo
V rámci nabídky předloží uchazeč doplněný vzor smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 ZD.
7. Čestné prohlášení o pojistné smlouvě
Součástí nabídky bude čestné prohlášení, že uchazeč nejpozději při podpisu smlouvy předloží originál nebo
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s předmětem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě ve výši pojistného limitu plnění min. 1 mil. Kč a s pojistnou částkou za následnou
finanční škodu ve výši min. 1 mil. Kč.
8. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný obsah i
forma zpracování nabídky je podrobně popsán v ZD.
9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 11. 2014 ve 10:00 hodin.
Nabídky se přijímají v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Pražská 135, 541 01 Trutnov v pracovních dnech v době 8:00 – 15:00, poslední den do 10:00 hodin.
10. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena uchazeče bez DPH. Pořadí
bude stanoveno tak, že jako nejvýhodnější bude ustanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
11. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu stanovil zadavatel na 90 kalendářních dnů.
12. Vyhrazená práva zadavatele
- Varianty nabídky nejsou přípustné,
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy,
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Týniště nad Orlicí, 31. 10. 2014

Ing. Rostislav Všetečka, jednatel
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