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Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
výběrového řízení na realizací akce „Aktualizace a obnova trvalého dopravního značení ve městě
Šlapanice“.
Výběrové řízení dle této výzvy není prováděno dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
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Vymezení předmětu zakázky a technické podmínky

1.

Předmětem veřejné zakázky „Aktualizace a obnova trvalého dopravního značení ve městě
Šlapanice“ je provedení pro zadavatele na vlastní náklad a nebezpečí aktualizaci, odstranění,
montáž a obnovu trvalého svislého i vodorovného značení ve městě Šlapanice dle Pasportu
dopravního značení a dokumentu Výkaz výměr a dle jednotlivých pokynů zadavatele. Práce na
svislém dopravním značení a provádění termoplastických symbolů nesmí být prováděno
subdodavatelem.
1.1. Technická specifikace předmětu zakázky
Zakázka budou prováděna dle platných právních předpisů a příslušných TP, TKP a ČSN. Veškeré
dopravní značení bude provedeno certifikovanými materiály.
Na svislé dopravní značky je požadována záruční doba 5 let. Funkční životnost folie třídy 1 musí
být nejméně 7 let, životnost folie třídy 2 a 3 musí být nejméně 10 let. Funkční životnost celé
konstrukce svislých značek včetně upevňovacích prvků musí být nejméně 15 let a životnost
povrchové ochrany všech částí nejméně 10 let.
Požadovaná záruční doba na vodorovné dopravní značení je min. 12 kalendářních měsíců od
doby realizace. Na konci záruční doby musí být stanovení měrného součinitele svítivosti (SOP 2)
odpovídat ČSN EN 1436, příloha B. Použité materiály pro vodorovné dopravní značení musí být
registrovány v platném „Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení“.

Doba a místo plnění zakázky

2.

2.1. Předpokládaná doba plnění
Realizace zakázky v době od 01.07. do 31.08.2017.
Maximální celková doba realizace 21 kalendářních dnů od předání staveniště. Termín předání
staveniště bude stanoven dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem tak, aby byly splněny
podmínky doby realizace
2.2. Místo plnění
Místem plnění jsou komunikace ve městě Šlapanice a místní části Bedřichovice.

Obchodní a platební podmínky

3.

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v přiloženém návrhu smlouvy o dílo, kterou uchazeč
doloží k nabídce akceptovanou podpisem oprávněné osoby.
3.1. Způsob zpracování cenové nabídky




Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu veřejné zakázky v požadovaném termínu a kvalitě. Nabídková
cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.
Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr obsaženého v této
zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských
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4.

standardů stavby.
Nabídková cena musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH
a celková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími
podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady zhotovitele na zařízení staveniště a jeho
provoz a dále náklady na zabezpečení staveniště.
Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazů výměr a technických specifikací
a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu
výstavby.
Nabídka bude obsahovat záruční dobu na svislé dopravní značky a vodorovného dopravní
značení s ohledem na použité materiály v rozsahu dle článku 1.1.

Kvalifikace dodavatelů

4.1. Základní způsobilost
Uchazeč musí splňovat podmínky § 74 Zákona. Splnění podmínek doloží uchazeč dokumenty dle
§ 75 odst. 1 Zákona.
4.2. Profesní způsobilost
Uchazeč doloží splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona a dále odst. 2 písm.
a) Zákona výpisem z Živnostenského rejstříku prokazujícím živnostenská oprávnění pro obory
činností „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“.
4.3. Ekonomická kvalifikace
Uchazeč prokáže ekonomickou způsobilost dle § 78 odst. 1 Zákona, a to za poslední 3 roky –
každý s minimálním ročním obratem 2 mil. Kč bez DPH, doložením Výkazu zisku a ztrát.
4.4. Technická kvalifikace
a) Uchazeč prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) nebo b) Zákona
doložením čestného prohlášení se seznamem minimálně 4 stavebních zakázek (každá
min. 50 % hodnoty této zakázky) a doložením těchto referenčních listů za posledních 5 let:
 1x provedení svislého a vodorovného dopravního značení v intravilánu obce nad 5000
obyvatel s minimální hodnotou zakázky 550.000 Kč bez DPH;
 1x provedení svislého a vodorovného dopravního značení v intravilánu obce
s minimální hodnotou zakázky 550.000 Kč bez DPH včetně provedení
elektroinstalačních prací;
 1x provedení svislého a vodorovného dopravního značení v intravilánu obce
s minimální hodnotou zakázky 550.000 Kč bez DPH včetně provedení termoplastických
symbolů v minimální hodnotě 35.000 Kč bez DPH z hodnoty zakázky;
 1x provedení svislého a vodorovného dopravního značení s minimální hodnotou
zakázky 550.000 Kč bez DPH včetně provedení protismykového povrchu systémem
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Rocbinda v minimální hodnotě 65.000 Kč bez DPH z hodnoty zakázky.
Reference není možné slučovat!
b) Uchazeč prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 písm. c) a d) doložením čestného
prohlášení se seznamem techniků podílejících se na zakázce včetně jejich kvalifikace
i praxe, a to takto:
 vedoucí týmu – VŠ technického směru s minimální praxí 10 let ve stavebnictví;
 projektant – VŠ technického směru s minimální praxí 5 let a zkušenostmi s realizací
projekčních prací na minimálně 3 zakázkách, každá v hodnotě nejméně 50.000 Kč;
 mistr – min. SŠ technického směru s minimální praxí 10 let a zkušenost s realizací
minimálně 3 zakázek obdobného charakteru v hodnotě nejméně 1 mil. Kč bez DPH
u každé.
Pozice se nesmí slučovat!
c) Uchazeč prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 písm. i) doložením čestného prohlášení
o průměrném počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky. Minimální požadavek pro
splnění této podmínky je 10 pracovníků v každém roce.
d) Uchazeč prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 písm. l) doložením prohlášení o shodě
a doložením certifikátů na použité termoplasty.
4.5. Ostatní
Uchazeč doloží certifikát ISO stanovující požadavky na systém řízení kvality.
4.6. Prokázání kvalifikace
Doklady s výjimkou čestného prohlášení mohou být doloženy v kopii.
Způsob prokázání technické kvalifikace bude u seznamu referencí vedle názvu stavebních prací
obsahovat údaje o ceně, době a místě provádění stavebních prací a dále kontaktní údaje na osobu
objednatele stavebních zakázek, která bude schopna sdělit, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.

5.

Poskytování zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace jako nedílná součást výzvy k podání nabídek je uveřejněna
spolu s touto výzvou na webových stránkách města Šlapanice na adrese:
https://zakazky.slapanice.cz.
Dodatečné informace podá:
Mgr. Michal Klaška, místostarosta
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
tel.: 533 304 315
mob.: 702 214 069
e-mail.: m.klaska@slapanice.cz.
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6.

Podání nabídek

Podmínkou pro podání nabídky je povinná prohlídka staveniště z důvodu vyjasnění všech
případných kolizních míst a koordinací prací s ostatními pracemi a stavbami zadavatele.
Prohlídka staveniště proběhne ve středu 07.06.2017 v 9 hodin. Sraz účastníků v Zasedací
místnosti Městského úřadu ve Šlapanicích (2 NP, Masarykovo nám. 100/7).
6.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.06.2017 v 11:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Město Šlapanice
Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice.

7.

Kritéria pro zadání zakázky

Zadavatel stanovil pro hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti tato kritéria:
Kritérium č. 1: Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

váha 80 %

Kritérium č. 2: Celková doba realizace (min. 10 dnů a max. 21 dnů)

váha 20 %

7.1. Způsob hodnocení
Kritérium č. 1:

𝐾1 =

𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

Kritérium č. 2:

𝐾1 =

𝑛𝑒𝑗𝑘𝑟𝑎𝑡ší 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

Celkové hodnocení:

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎 𝒃𝒐𝒅𝒚 = (𝑲𝟏 𝒙 𝟎, 𝟖) + (𝑲𝟐 𝒙 𝟎, 𝟐)

8.

× 100
× 100

Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9.

Forma nabídky

9.1. Způsob podání nabídky
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Práce na svislém dopravním značení a provádění
termoplastických symbolů nesmí být prováděno subdodavatelem. Seznam případných
subdodavatelů s identifikačními údaji musí být součástí nabídky
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
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nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně čí společně s jinými dodavateli vyřadí.
Nabídka bude podána písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení a 1x v elektronické formě.
Nabídka bude na svém začátku obsahovat vyplněný krycí list obsažený v příloze podepsaný
uchazečem.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka v listinné podobě, bude v řádně uzavřené
obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena takto:
„NEOTVÍRAT – Aktualizace a obnova trvalého dopravního značení
ve městě Šlapanice“.
9.2. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 120
dnů. Po tuto dobu je uchazeč svojí nabídkou vázán.

10. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)

zrušit zadávací řízení bez udání důvodu
ověřit si údaje předložené v nabídce
upřesnit návrh smlouvy o dílo
vyžádat si předložení originálu dokument před podpisem smlouvy

Ve Šlapanicích dne 01.06.2017

Digitálně podepsal

Mgr. Michal Mgr. Michal Klaška
Datum: 2017.06.01
Klaška
08:52:20 +02'00'

Mgr. Michal Klaška, místostarosta v.z.
.......................................................
Mgr. Michaela Trněná
starostka

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – Výkaz výměr
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