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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 „Opravy Letní
koupaliště 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 “Opravy Letní koupaliště 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 „Opravy Letní koupaliště 2016“, viz příloha. Plánovaný objem je cca 1.000.000,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:
Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov 541 01
INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, Trutnov 3, 541 03
Vladimír Tomek, Hajnice 235, Hajnice 544 66
Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, Trutnov 541 01
Univers Tech s.r.o., Americká 2772, Kladno 272 01
BAREŠ s.r.o., Fučíkova 297, Čeperka 533 45
ROLOVACÍ MŘÍŽE, Střední 15, Popůvky 664 41
ROLROLS s.r.o., Makovského 1392/2b, Praha 6 – Řepy 163 00
Přílohy:
Zadávací podmínky

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

Opravy Letní koupaliště 2016
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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: „Opravy Letní koupaliště 2016“.
Cílem akce je zajištění provedení oprav na letním koupališti Trutnov.
A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně brouzdališť
Jedná se odstranění poškozeného keramického obkladu venkovního koupaliště, rozměr obkladu 200/100 mm,
barva bílá, modrá a zelená, příprava podkladu pod obklad, instalace nového obkladu a zaspárování. Dále se jedná
o odstranění poškozené keramické dlažby venkovního koupaliště, rozměr dlažby 200/100 mm, barva modrá a
bílá, příprava podkladu pod dlažbu, instalace nové dlažby a zaspárování. Součástí jsou i dilatační lišty a spáry.
Následně budou opraveny nerovné betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, oprava podkladu pod dlažbou (štěrkové
lože tl. 50 mm), položení původní betonové zámkové dlažby a zaspárování pískem.
Konkrétní rozsah prací (počet m2 opravovaných ploch) bude upřesněn před zahájením prací.
B: Oprava venkovních podlah mezi čistou a špinavou zónou
Jedná se o zabetonování dvou schodů v celé délce koupaliště. Schody budou nejprve penetrovány. Plocha pro
penetraci 75m2. Betonáž bude vynechána pouze u brodítek. Pohledová plocha bude opatřena cementovým
prostřikem. Objem betonáže 8 m3, plocha pro cementový prostřik 40 m2. Pro betonář bude po celé délce použito
šalování výšky 45cm a délky 85m. Na vzniklé nové ploše bude osazeno zábradlí v 90cm. Zábradlí bude tvořeno
žárově zinkovanými sloupky (viz přiložené foto stávajícího sloupku) osazenými po 2m s navařenou plotnou 14 x
14cm a k podlaze budou přišroubované pomocí 4 šroubů. Zábradlí bude zakončeno dubovým madlem, které
bude natřeno tmavě hnědou matnou barvou, hrany budou zaobleny. Mezi sloupky bude natažen 4x pozinkovaný
drát po 20cm. Počet sloupků 52ks, délka drátu 362m.
C: Rolovací mříž
Rolovací mříž u vstupu do Letního koupaliště bude z galvanizované oceli v pozinkovaném provedení. Ovládání
rolovací mříže bude elektromotorem - klíčový spínač s nouzovým odblokem. Šířka mříže 475cm a výška
400cm.
Každý uchazeč je povinen si provést vlastní kontrolu výměr, neboť uvedené výměry jsou pouze
orientační!
III. Místo a doba plnění zakázky:
Místem plnění zakázky jsou:
Letní koupaliště Trutnov
Zahájení plnění:
od 1. dubna 2016
Ukončení plnění:
do 30. května 2016
Prohlídka předmětu plnění zakázky bude dne 29.2.2016 v 10,00 hod. se srazem u Letního koupaliště.
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 – Opravy Letní koupaliště 2016“.
V.

Podmínky zadavatele:
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Veškeré práce budou provedeny v souladu s předloženým popisem stavebních prací.
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 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 zahrnovat veškeré náklady zhotovitele na provedení předmětu zakázky, včetně nákladů na
dopravu a zisk.
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
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 vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
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 stavební práce v délce minimálně 60 měsíců, s výjimkou
výrobků, na které výrobce poskytuje dle záručních listů záruční dobu kratší. Uchazeč může nabízet záruční dobu
na provedené opravy delší a uvést i další záruční podmínky, ale musí respektovat minimální délku záruční doby
na celé dílo stanovenou zadavatelem.
XII. Způsob vyhodnocení nabídek:
Hodnocení podaných nabídek bude probíhat dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za každý oddíl samostatně.
Bude stanoveno pořadí nabídek od nejnižší po nejvyšší v každém oddílu samostatně.
Uchazeč může podat nabídku i na jednotlivé oddíly, neboť předmět zakázky je dělen dle § 98 zákona na části.
Jednotlivé části jsou:
A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního a sportovního bazénu, včetně brouzdališť
B: Oprava venkovních podlah mezi čistou a špinavou zónou
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C: Rolovací mříž

XIII.

Datum a místo kde se bude jednání konat:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7.3.2016 a bude neveřejné.
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 omezit, nevybrat
žádnou z nabídek, případně neuzavřít se žádným uchazečem smlouvu o dílo, případně celé zadávací řízení 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
jednatel MEBYS Trutnov s.r.o.

Přílohy: 1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Čestné prohlášení
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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:

Opravy Letní koupaliště 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:
Osoba oprávněná za uchazeče
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jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Cena celkem bez
DPH:
A: Oprava obkladů a dlažeb rekreačního
sportovního bazénu, včetně brouzdališť

a

Cena za 1m2 keramického obkladu
Cena za 1m2 přeložení zámkové dlažby
B: Oprava venkovních podlah mezi čistou a špinavou
zónou

C: Rolovací mříž

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby

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

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Firmy: Luboš Serbousek, Bojiště 53, Trutnov 541 01
INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, Trutnov 3, 541 03
Vladimír Tomek, Hajnice 235, Hajnice 544 66
Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, Trutnov 541 01
Univers Tech s.r.o., Americká 2772, Kladno 272 01
BAREŠ s.r.o., Fučíkova 297, Čeperka 533 45
ROLOVACÍ MŘÍŽE, Střední 15, Popůvky 664 41
ROLROLS s.r.o., Makovského 1392/2b, Praha 6 – Řepy 163 00

razítko
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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

