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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

15.02.2016

Zpracoval
odbor
majetku města

Ing. Blanka Machová

Datum projednání v RM

22.02.2016

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
MEBYS Trutnov s.r.o. - Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava
sportovišť 2016” – zadávací podmínky

Název materiálu

Ing. Petr Gaisler

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o p o r u č u j e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc hv a l uj e
01.01
k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava sportovišť 2016”, s podmínkou
schválení financování akce v rámci schvalování rozpočtu města:
- vypsání výběrového řízení a text výzvy, včetně zadávacích podmínek dle
předloženého návrhu
- jmenování komise pro otevírání obálek dle předloženého návrhu
- jmenování hodnotící komise dle předloženého návrhu s tím, že tato komise
též posoudí kvalifikaci uchazečů
- okruh potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého
návrhu

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
MEBYS Trutnov s.r.o. předkládá zadávací podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava sportovišť 2016“, viz příloha. Plánovaný objem je cca 5.000.000,- Kč.
Komise pro otevírání obálek – návrh:
Předseda: Ing. Veselý
Členové: Ing. Gaisler, Ing. Drašar
Náhradník: Ing. Linhartová
Komise pro hodnocení nabídek – návrh:
Předseda: Mgr. Hendrych
Členové: Ing. Hojný, Ing. Veselý, Ing. Gaisler, Mgr. Horák
Náhradník: Ing. Petera
Obesláni budou následující dodavatelé – návrh:
REPROM, Petříkovice 82, Trutnov 3, 541 03
WAMP, spol. s r.o., 5. Května 497, Červený Kostelec 549 41
Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov, 541 01
ALUFRONT, s.r.o., Náchodská 2101, Nové Město nad Metují 549 01
PROPLAST K, s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují – Krčín, 549 01
Jaroslav Prouza, Markoušovice 44, Velké Svatoňovice, 542 32
Milan Špicar, Náchodská 348, Trutnov 541 01
Kovovýroba – Josef Havel, Pod Rýchorami 9, Svoboda nad Úpou 542 24
PROTECTIVE COLOURS, s.r.o., Hradební 12, Trutnov 541 01
Michal Hrdlička, Polská 98, Trutnov 541 01
Ladislav Ábel, Bojiště 77, Trutnov, 541 013
Přílohy:
Zadávací podmínky Oprava sportovišť 2016

Kontrola materiálu právníkem před PV:
Datum: 15. 02. 2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru

Ing. Radek Hojný
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Zadavatel:
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov IČ: 00278360
zastoupené MEBYSem Trutnov s.r.o., Horská 5, 541 01 Trutnov IČ: 60915013
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 6380

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
na veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
s názvem

Oprava sportovišť 2016

Nemovitosti: 1. Zimní stadion, Na Lukách 460, Trutnov
2. Městský stadion, Na Lukách 464, Trutnov
3. Tenis, Na Lukách 384, Trutnov
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I.

Identifikační údaje zadavatele:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov IČ: 00278360
zastoupené MEBYSem Trutnov s.r.o., Horská 5, 541 01 Trutnov IČ: 60915013
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Veselým
bankovní spojení: KB a.s. Trutnov
číslo účtu: 2943760/0100
zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Petr Gaisler
II.

Předmět zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace s názvem: „Oprava sportovišť 2016“.
Cílem akce je zajištění provedení oprav na sportovištích Trutnov.
1. ZIMNÍ STADION
A: Oprava povrchové úpravy ocelové konstrukce zastřešení
Účelem povrchové úpravy je prodloužení životnosti ocelové konstrukce o 10 let. Jedná se atypickou střešní
konstrukci s ohledem na požadované rozměry zastřešení 60 x 70m. Ocelová konstrukce střechy má podobu
prutové lomenicové soustavy konstruované z válcovaných U profilů a trubek a příslušných plechů. Nově je
navržený nátěr HEMPADUR 45880 na příslušně upraveném podkladu (otryskaná ocel). Jedná se
dvousložkovou, polyamidovým duktem vytvrzovanou vysokosušinovou, vysoce nanášivou epoxidovou
nátěrovou hmotu, která vytvrzuje (při nízkých teplotách) do tvrdého a pevného nátěru a má dobré smáčecí
schopnosti. Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace – příloha č. 4.
B: Oprava sociálního zařízení kabin HC (mezi šatnou 3-4 a 5-6)
V prostoru sprch se dvěma záchody bude provedena výměna keramické dlažby a keramických obkladů stěn,
podlahových vpustí, dvou dveřních křídel do záchodů (600mm) a dvou do šatny (800mm), včetně zárubní a
kování, dále budou provedena malba stěn nad keramickými obklady a stropů na WC.
Nejprve budou demontovány dveřní křídla (2x 800mm a 2x 600mm), v podlaze jsou umístěny plastové vpusti,
které budou demontovány a nahrazeny novými nerezovými 5ks. Plochy bouraných konstrukcí keramická dlažba
25 m2, ker. obklad 55 m2 a 2x zárubeň 800mm a 2x zárubeň 600mm. Po dokončení bouracích prací budou
nosné konstrukce důkladně penetrovány a vyrovnány vyrovnávacími stěrkami. Následně budou provedeny
izolační stěrky, na které budou pomocí flexibilního lepidla lepeny keramické obklady a dlažba. Spárovací hmoty
budou rovněž flexibilní. Izolační stěrky, lepidla a spárovací hmota budou použity jako systém jednoho výrobce a
v nabídce budou tyto materiály specifikovány. Veškeré rohy, kouty a zakončení dlažeb i obkladů budou
ukončeny plastovými lištami. Keramické obklady budou ve sprchách do výšky 2 m, na WC do výšky 1,5 m a
rozměrů 200 x 200 mm světlého odstínu. Keramická dlažba bude nesmekavá, určená pro veřejné šatny, se
slinutým neglazovaným povrchem – specifikace R10/B, TAA (např. Rako – Taurus v rozměrech 100 x 100 x9
mm, případně v rozměru 300 x 300 mm jako mozaika, barevné provedení Nordic, Sahara, Tunis nebo Nevada).
Nové vstupní dveře, včetně zárubní 2ks 800mm budou bílé, plastové plné a 2ks 600mm budou bílé plné. Stěny
nad keramickým obkladem a strop budou vymalovány v odstínu bílé 40 m2. Sprchovací hadice 4ks budou
nahrazeny novými směšovacími antivandal, WC mísy budou osazeny zpět, nově budou osazeny 2ks umyvadel
s bateriemi a 1ks pisoáru.
Popis ploch a výměna zařizovacích předmětů je uvedeno pro jednu šatnu. Opravovat se budou 2 šatny.
2. MĚSTSKÝ STADION
A: Oprava šatny č. 7
V prostoru sprchy bude provedena výměna keramické dlažby a keramických obkladů stěn, podlahových vpustí,
dvou dveřních křídel (do sprchy 800 mm a na WC 600 mm), dále bude provedena malba stěn nad keramickými
obklady a stropu.
Plochy bouracích konstrukcí keramická dlažba 5m2, keramický obklad 17m2. Po dokončení bouracích prací
budou nosné konstrukce důkladně penetrovány a vyrovnány vyrovnávacími stěrkami. Následně budou
provedeny vodoizolační stěrky, na které budou pomocí flexibilního lepidla lepeny keramické obklady a dlažba.
Spárovací hmoty budou rovněž flexibilní. Izolační stěrky, lepidla a spárovací hmota budou použity jako systém
jednoho výrobce a v nabídce budou tyto materiály specifikovány. Veškeré rohy, kouty a zakončení dlažeb i
obkladů budou ukončeny plastovými lištami. Keramické obklady budou ve sprchách do výšky 2 m, na stěně
sprch a pravé boční stěny do výšky 2,2 m, rozměrů 200 x 200 mm v odstínu šedých tónů jako jsou stávající
obklady. Keramická dlažba bude nesmekavá, určená pro veřejné šatny, se slinutým neglazovaným povrchem –
specifikace R10/B, TAA (např. Rako – Taurus v rozměrech 100 x 100 x9 mm, případně v rozměru 300 x 300
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mm jako mozaika, barevné provedení Nordic, Sahara, Tunis nebo Nevada). Dále budou vyměněny 2 ks gulí
100/100mm, stávající sprchovací baterie 2 ks budou nové směšovací v provedení antivandal, bude osazeno nové
umyvadlo s baterií. Stávající radiátor bude demontován a nově bude osazen topný žebříček. Nově budou osazeny
plné dveře do stávajících zárubní (vstupní 800 mm a do WC 600 mm oboje pravé). Stěny nad keramickým
obkladem a strop budou vymalovány v odstínu bílé 10 m2.
3. TENIS
A: Výměna prosklených stěn
Jedná se o vybourání stávajících prosklených stěn a dodání a montáž nových stěn dle přiložené projektové
dokumentace – příloha č. 5.
III. Místo a doba plnění zakázky:
Místem plnění zakázky jsou:
Sportoviště Trutnov
Zahájení plnění:
1.4.2016
Ukončení plnění:
30.6.2016
Prohlídka zakázky bude dne 29.2.2016 v 13,00 hod. se srazem u Zimního stadionu.
IV. Doručení nabídek - lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek:
Zájemce může doručit osobně na podatelnu v pracovní době od 8,00 – do 14,00: MEBYS Trutnov s.r.o.,
Horská 5, 541 01 Trutnov nebo poštou na tuto adresu a to nejpozději do 7.3.2016 do 10.00 hod. Obálky s
nabídkami budou řádně zajištěny proti samovolnému otevření a budou opatřeny názvem akce, označením
uchazeče, včetně adresy a nápisem:
„NEOTVÍRAT – zakázka – Oprava sportovišť 2016“.

V.

Podmínky zadavatele:

Veškeré práce budou provedeny v souladu s předloženým popisem stavebních prací a přiloženými projektovými
dokumentacemi.
VI. Forma zpracování nabídky a nabídkové ceny
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, součástí nabídky bude: krycí list nabídky (cena za provedení prací
bez DPH), doklady k prokázání splnění kvalifikace a doplněný návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné
zakázky. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu ukončení výběrového řízení, ve struktuře
uvedené v krycím listě nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele na provedení předmětu zakázky, včetně
nákladů na dopravu, zisk a celkový úklid staveniště.
Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky.
VII. Platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo.

VIII.

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 3.
IX. Profesní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč povinně doloží v prosté kopii tyto doklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán

RM_04_M3a3
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.
X.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Začíná běžet následující den po
uplynutí lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 30 dní.
XI. Doplňující podmínky pro zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o podrobnostech akce v rozsahu výzvy k podání
nabídek, včetně příloh a dále je uchazeči doporučeno informovat se o vlastní lokalitě. Případné nejasnosti si musí
uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a
chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení
ceny.
Zadavatel požaduje záruční dobu na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců, s výjimkou výrobků, na které
jiný výrobce poskytuje dle záručních listů záruční dobu kratší. Uchazeč může nabízet záruční dobu na provedené
dílo delší a uvést i další záruční podmínky, ale musí respektovat minimální délku záruční doby na celé dílo
stanovenou zadavatelem.
Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty uvedené v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, uchazeč
může nabízet smluvní pokuty vyšší.
XII. Způsob vyhodnocení nabídek:
Hodnocení podaných nabídek bude probíhat dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za každý pododdíl
samostatně. Bude stanoveno pořadí nabídek od nejnižší po nejvyšší v každém oddílu samostatně.
Uchazeč může podat nabídku i na jednotlivé pododdíly (např. 1B nebo 3A apod., firmy nejsou omezeny), neboť
předmět zakázky je dělen dle § 98 zákona na oddíly a pododdíly. Jednotlivé oddíly a pododdíly jsou:
1. ZIMNÍ STADION
A: Oprava povrchové úpravy ocelové konstrukce zastřešení
B: Oprava sociálního zařízení kabin HC
2. MĚSTSKÝ STADION
A: Oprava šatny č. 7
3. TENIS
A: Výměna prosklených stěn
XIII.

Datum a místo kde se bude jednání konat:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7.3.2016.
XIV. Provádění prací:
Opravy budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
XV. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem:
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah předmětu plnění, rozsah zakázky, oddílu nebo
pododdílu omezit, nevybrat žádnou z nabídek, případně neuzavřít se žádným uchazečem smlouvu o dílo,
případně celé zadávací řízení nebo jeho jednotlivou část i v jeho průběhu či po obdržení nabídek do podpisu
smlouvy o dílo bez udání důvodu zrušit.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Ing. Martin Veselý
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jednatel MEBYS Trutnov s.r.o.

Přílohy: 1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Čestné prohlášení
4. PD Oprava povrchové úpravy ocelové konstrukce zastřešení
5. PD Výměna prosklených stěn

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná výzvou několika
dodavatelům dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
Název:

Oprava sportovišť 2016
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 54101
Sídlo:
Trutnov
IČ:
00278360
DIČ:
CZ00278360
MEBYS Trutnov s.r.o., Horská 5,
Osoba oprávněná jednat jménem 541 01 Trutnov, zastoupená
zadavatele:
jednatelem Ing. Martinem
Veselým
Ing. Petr Gaisler, vedoucí
Kontaktní osoba:
technik
Tel./fax:
499 848 617
E-mail:
mebys@mebys.cz
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
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Osoba oprávněná za uchazeče
jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Cena celkem bez
DPH:
1. ZIMNÍ STADION
A: Oprava povrchové úpravy ocelové konstrukce
zastřešení
B: Oprava sociálního zařízení kabin HC
2. MĚSTSKÝ STADION
A: Oprava šatny č. 7
3. TENIS
A: Výměna prosklených stěn

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby

............................
............

Titul, jméno, příjmení
Funkce
Firmy: REPROM, Petříkovice 82, Trutnov 3, 541 03
WAMP, spol. s r.o., 5. Května 497, Červený Kostelec 549 41
Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov, 541 01
ALUFRONT, s.r.o., Náchodská 2101, Nové Město nad Metují 549 01
PROPLAST K, s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují – Krčín, 549 01
Jaroslav Prouza, Markoušovice 44, Velké Svatoňovice, 542 32
Milan Špicar, Náchodská 348, Trutnov 541 01
Kovovýroba – Josef Havel, Pod Rýchorami 9, Svoboda nad Úpou 542 24
PROTECTIVE COLOURS, s.r.o., Hradební 12, Trutnov 541 01
Michal Hrdlička, Polská 98, Trutnov 541 01
Ladislav Ábel, Bojiště 77, Trutnov, 541 013

razítko

RM_04_M3a3
Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel
čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, neboť se jedná
o dodavatele,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V ________ dne ______ 2016

