Výzva
o zahájení zadávacího řízení
zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek Města Borohrádek mimo režim zákona č.
137/2006 Sb.
Název zadavatele:

Město Borohrádek

Sídlo zadavatele:

Husova 240, 517 24 Borohrádek

IČ, DIČ zadavatele:

00274739, CZ00274739

Zástupce:

PRODRA s.r.o.

Sídlo zástupce zadavatele:

Pod Průsekem 1348/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Doručovací adresa:

Ing.Stanislav Lipenský, jednatel PRODRA s.r.o.,
Husovo náměstí 386, 561 51 Letohrad

IČ, DIČ zástupce zadavatele:

24833096, CZ24833096

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ing.Stanislav Lipenský na základě Příkazní smlouvy,tel.
602 185 165, info.prodra@email.cz

Investor:

Město Borohrádek, Husova 240, 517 14 Borohrádek

Název zakázky:

Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh a předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“ v rozsahu SO 01, PS 01 a SO 02

Datum vyhlášení zakázky:

13.6.2016

Lhůta pro podání nabídky:

24.6.2016 do 10.30 hodin

Způsob podání nabídek:

Poštou nebo osobní doručení na adresu: PRODRA s.r.o.,
Husovo náměstí 386, 561 51 Letohrad

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

1.
2.
3.
4.

Základní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti
Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.

Hodnotící kritéria:

Místem plnění je areál bývalého závodu ŽPSV, ul. T. G.
Masaryka, Borohrádek a traťový úsek celostátní dráhy
Choceň - Týniště nad Orlicí, žkm 14,900 - 15,500 vpravo
Nejnižší nabídková cena.

Jazyk pro předkládání nabídek

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Místo dodání / převzetí plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
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Zadávací dokumentace
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek
Zadavatel: Město Borohrádek
1. Základní ustanovení

1) Zadávací řízení je vypsáno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon), dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu města
Borohrádek.
2) Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
3) Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení. Datum ukončení výběrového řízení je 24.6.2016 v 10.30 hodin.
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Město Borohrádek

Sídlo zadavatele:

Husova 240, 517 24 Borohrádek

IČ, DIČ zadavatele:

00274739, CZ00274739

Jméno statutárního zástupce zadavatele:

Mgr. Martin Moravec, starosta města

Název zástupce výběrového řízení :

PRODRA s.r.o.

Sídlo zadavatele:

Pod Průsekem 1348/12, 102 00 Praha 10 Hostivař

Doručovací adresa:

Husovo náměstí 386, 561 51 Letohrad

IČ, DIČ zadavatele:

24833096, CZ24833096

Jméno statutárního zástupce zadavatele:

Ing.Stanislav Lipenský, jednatel

Osoba oprávněná jednat:

Ing.Stanislav Lipenský, jednatel

E-mail:

info.prodra@email.cz

Telefon:

+420 602 185 165, 465 620 830

2. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“ v rozsahu projektové
dokumentace SO01, PS01 a SO 02, která tvoří přílohu č.4 této dokumentace.
Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č.
177/1995 Sb., ve znění změn a doplňků a s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních
drah v platném znění.
Realizace díla zahrnuje:
1. Snesení kolejí a výhybek vlečky v rozsahu SO 01 a SO 02 (na pozemcích SŽDC).
2. Odstranění odbočné výhybky B1 z celostátní dráhy, vložení nového kolejového pole do stávající
bezstykové koleje které bude provedeno dle předpisů SŽDC, včetně provedení úpravy upínací
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

teploty v navazujících úsecích a dle potřeby i výměny upevňovadel, pružných kroužků a
podložek. Odstranění odbočné výhybky bude provedeno ve výluce trati.
Úpravu zabezpečovacího zařízení v žst. Borohrádek a snesení zbytného zabezpečovacího
zařízení na trati včetně zrušení stavědla vlečky v rozsahu PS 01.
Úpravu ukolejnění
Úpravu terénu po snesení kolejí a výhybek.
Ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Odvoz vyzískaného materiálu.
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Geodetické zaměření stavby
Technicko-bezpečnostní zkouška

Podrobné podmínky pro provedení prací, které je nutné bezpodmínečně dodržet, jsou
uvedeny v „Souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k řízení
o odstranění stavby“, které je součástí zadávací dokumentace.
Po dokončení stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě.
Stavbou dojde k dotčení pozemku p.p.č. 975/1 k.ú. Borohrádek., ke kterému má právo hospodařit
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC). V území dotčeném stavbou se
nachází podzemní vedení SŽDC ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové a ČD Telematika
a.s.
1) Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací:

ihned po podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín výluk:

červenec 2016

Předpokládaný termín dokončení:

31. srpna 2016

Místem plnění je: Borohrádek, venkovní část areálu bývalé provozovny ŽPSV, ul. T. G.
Masaryka a traťový úsek celostátní dráhy Choceň - Týniště nad Orlicí, žkm 14,900 - 15,500
vpravo.
3. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V souladu s ustanovením § 62 zákona je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace předložením
následujících dokumentů:
1. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona prokáže uchazeč formou čestného
prohlášení.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením:
a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky,
b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (uchazeč
doloží živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.),
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c.

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje - autorizace ČKAIT (autorizace dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě), obsahující osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra
nebo technika v oboru dopravní stavby - 1 osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele či
příslušné osoby

d. doklad osvědčující odbornou způsobilost nabízejícího nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje: - odborná způsobilost podle předpisu SŽDC Zam 1
„Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ odborná zkouška: K-06 - 1 osvědčení,
Z-06c - 1 osvědčení,
E-07 pro obor trakčního vedení - 1 osvědčení
D-04 - 1 osvědčení,
Uvedená osvědčení o odborné způsobilosti lze nahradit dříve vydaným „Vysvědčením o odborné
zkoušce F- 01, F-06, F-09 a FD-04“ dle Směrnice SŽDC č. 50)
3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona prokáže uchazeč předložením
seznamu významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění. Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň: 3 dodávky
obdobného charakteru (tj. stavebních prací, provedených dodavatelem na stavbách železničních
drah, jak jsou vymezeny v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů) ve finančním objemu minimálně 0,7 mil. Kč bez DPH každé dodávky, přílohou
seznamu budou osvědčení podle § 56 odst. 3 písm. a), které uchazeč doloží v prosté kopii.
4. Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) a pojistnou smlouvu (resp. pojistný certifikát),
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě
s pojistnou částkou minimálně 50 mil. Kč.
5. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci stavy v obvodu celostátní dráhy, musí být
prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1 tím, že mají vydaný „Průkaz pro vstup do
provozované ŽDC“.
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení (viz
příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle §82 zákona, je
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4 zákona.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídka
bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude
podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování
uchazeče. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
1) Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, opatřené razítkem uchazeče a zřetelně
označené nápisem:
„NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek.“
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.
2) Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním
na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.6.2016 v 10.30 hodin, přičemž
rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Zadavatel nepřijme obálky s
nabídkami, podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
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3) Nabídka musí obsahovat:
a)

krycí list nabídky (viz příloha č. 1),

b)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v článku 4. této
zadávací dokumentace (čestné prohlášení viz příloha č. 2),

c)

oceněný výkaz výměr (viz příloha č. 3),

d)

návrh smlouvy o dílo parafovaný osobou oprávněnou.

4) Uchazeč sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem,
který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění.
5) Zadavatel s vítězným uchazečem uzavře smlouvu o dílo, která bude respektovat podmínky
uvedené v této zadávací dokumentaci (zejména platební a finanční podmínky).

6. Zpracování nabídkové ceny, platební a finanční podmínky

1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.
2) Nabídková cena bude uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena v tomto
členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1).
3) Nabídková cena bude vycházet z položkového rozpočtu. Zadavatel neodpovídá za nastavení
vzorců v tabulkách položkového rozpočtu. Uchazeč je povinen si nastavení vzorců ověřit, za
chyby způsobené nastavením výpočetních vzorců je odpovědný uchazeč.
4) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5) Celková částka za dílo bude fakturována po ukončení a předání jednotlivých etap a bude splatná
nejpozději 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

7. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se koná dne 16.6.2016 v 09:00 hodin a je pro uchazeče povinná. Uchazeči
se mohou přihlásit na prohlídku místa plnění nejméně 1 pracovní den před prohlídkou e-mailem na
adrese: info.prodra@email.cz.
Místo srazu před prohlídkou: vjezd do bývalého závodu ŽPSV, ul. T.G. Masaryka 224, Borohrádek
(GPS: 50.0944758N, 16.0969489E).
Bez absolvování prohlídky místa plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění
ani objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

8. Informace k zadávací dokumentaci
1) Obecné informace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné
zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených
v zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s výsledkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
2) Vyžádání zadávací dokumentace
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Zadávací dokumentace (projektové dokumentace) bude vydána zájemci o tuto veřejnou zakázku
elektronicky po obdržení písemné žádosti doručené e-mailem na adresu info.prodra@email.cz:

Zadávací dokumentace bude zaslána uchazeči elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti.
3) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
V případě, že některý z uchazečů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se
k předmětu díla a podmínkám zakázky, je povinen tento dotaz doručit zadavateli v písemné podobě
(bude akceptováno i písemné podání e-mailem na adresu info.prodra@email.cz) nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace (včetně přesného znění
žádosti) poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla odeslána nebo
předána výzva, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

9. Práva zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení
výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
Seznam příloh:
Č. 1

Krycí list nabídky

Č. 2

Čestné prohlášení

Č. 3

Výkaz výměr k ocenění

Č. 4

Projektová dokumentace

Č. 5

Smlouva o dílo

V Letohradě dne 13.6.2016

Ing. Stanislav Lipenský, jednatel
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