Výzva k podávání nabídek
1. Název veřejné zakázky
Rekonstrukce polykarbonátových světlíků na hale údržby vozidel

2. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
CZ63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmět plnění: Jedná se o rekonstrukci tří obloukových střešních světlíků na hale těžké
údržby spočívající ve výměně stávajících polykarbonátových desek poškozených krupobitím
za nové desky. Nové desky budou zhotoveny z transparentního polykarbonátu s ochranou
proti ultrafialovému záření (UV filtr), síla desek bude 16 mm. Původní desky dodavatel
demontuje a obstará jejich likvidaci jakožto stavebního odpadu.
Celkově dojde k výměně 60 ks makrolonových desek rozměru 1250 x 6500 mm a 20 ks desek
rozměru 1250 x 5000 mm. Štítové stěny světlíků zůstanou původní, původní zůstanou rovněž
obloukové hliníkové lišty spojující jednotlivé desky.
Montáž musí být provedena způsobem zaručující těsnost proti dešťové vodě.
Práce budou probíhat ve výšce 9 metrů na pochozí střeše haly.

4. Požadavky na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce a
vyhrazuje si právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů až po
vybraném dodavateli.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce a
vyhrazuje si právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů až po
vybraném dodavateli.

Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních pěti letech
realizoval alespoň 2 zakázky zahrnující zhotovení nebo rekonstrukci světlíku z hliníkových
profilů a polykarbonátových desek.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto údaje:
 identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu
objednatele, u níž je možné referenci ověřit)
 specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje
znaky referenční zakázky, jakož i pro hodnocení reference
 finanční objem dodávky ve vztahu k předmětu plnění naplňující znaky referenční
zakázky
 rok a měsíc plnění zakázky.
Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele
zastupovat.
Zadavatel i na tomto místě upozorňuje, že reference, resp. míra jejich relevantnosti, jsou
současně hodnotícím kritériem. Referenční zakázky by tak měly být popsány v takové
míře, aby bylo možné referenci vyhodnotit.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě a bude vhodným způsobem
chráněna proti manipulaci. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude obsahovat alespoň:
 krycí list nabídky obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto
požadavky vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 1 této výzvy;
 doklady o kvalifikaci dodavatele (zadavatel požaduje v nabídce pouze prokázání
technické kvalifikace).

6.

Smluvní a obchodní podmínky

a) Doba plnění
Zakázka bude provedena nejpozději do 30. 5. 2020 (tato podmínka platí za předpokladu
oznámení výběru dodavatele nejpozději do 15. 3. 2020). Nabídnutá doba plnění od převzetí
staveniště je však současně hodnotícím kritériem.
b) Místo plnění
Místem plnění je hala údržby vozidel v areálu Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice.
c) Platební podmínky
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Úhrada za předmět plnění proběhne na základě faktury, která bude vystaven po převzetí
předmětu plnění se splatností 21 dnů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, v opačném případě bude zadavatel oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě.
d) Záruční podmínky
Zadavatel požaduje záruční dobu na předmět plnění v minimální délce 48 měsíců a povinnost
odstranění reklamovaných vad nejdéle do 30 dnů.
e) Sankce
Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným předáním předmětu plnění objednateli v termínu
stanoveném smlouvou, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
za dílo za každý započatý den.
f) další podmínky zadavatele





7.

Předmět plnění bude ve smlouvě vymezen tak, aby plně odpovídal požadavkům
zadavatele na plnění veřejné zakázky dle této výzvy.
Přílohami smlouvy o dílo budou technické listy polykarbonátových desek, které
budou použity při rekonstrukci
Dodavatel musí být po celou dobu plnění zakázky pro případ vzniku odpovědnosti za
škody způsobené třetím osobám. Výše pojistného plnění musí činit minimálně
2 000 000,- Kč. Dodavatel bude povinen pojistnou smlouvu na žádost zadavatele
předložit.

Způsob hodnocení

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii
jsou:
a) cena díla
b) doba plnění
c) relevantnost referencí
Hodnoty nabídkových cen budou převzaty z krycích listů podaných nabídek.
Při hodnocení kritéria relevantnosti referencí přiřadí zadavatel každé nabídce nejvýše 10
bodů podle míry relevantnosti referenčních zakázek co do předmětu zakázky a jejich
rozsahu. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo na ověření dodavatelem uvedených referencí
přímo u subjektů, pro něž byly referenční zakázky prováděny.
Hodnoty doby plnění budou převzaty z krycích listů podaných nabídek.
Výsledná hodnota ekonomické výhodnosti bude určena podle následujícího vzorce:
𝐶𝑚𝑖𝑛
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kde EV je ekonomická výhodnost, C je nabídková cena, R je počet bodů v hodnocení
referencí a T je počet bodů v hodnotícím kritériu nabízená doba zhotovení od převzetí
staveniště. Index „min“ značí hodnoty nabídky s nejnižší hodnotou daného kritéria, index
„max“ značí hodnoty nabídky s nejvyšší hodnotou daného kritéria a index „n značí hodnotu
posuzované nabídky.

8.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je stanovena na úterý 25. února 2020, od 10:00 hodin. Zadavatel
zdvořile žádá dodavatele, aby účast při prohlídce místa plnění předem ohlásili kontaktní
osobě zadavatele.

9.

Dodatečné informace

Případné bližší informace týkající se této výzvy poskytne Mgr. Pavlína Kuklová, referentka
pohledávek a veřejných zakázek, tel. 466 899 293, email: pavlinak@dpmp.cz nebo Ing. Mgr.
Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.

10. Místo, způsob podání a označení nabídky
Dodavatelé podají nabídku v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Rekonstrukce
polykarbonátových světlíků na hale údržby vozidel“ s výzvou „Neotevírat“. Na obálce musí
být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele.
Nabídky mohou být podány:



osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00
hodin, po telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo
 zaslány v písemné podobě na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
právní oddělení
Teplého 2141
532 20 Pardubice

11. Lhůta pro podání nabídek
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 3. března 2020 v 11:00 hodin.

12. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele








Zadavatel nebude vracet dodavatelům podané nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na
zpracování nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro
podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o textaci smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
Dodavatelé budou svými nabídkami vázáni do 31. března 2020. Do tohoto data
oznámí zadavatel dodavatelům vybranou nabídku.

13. Další sdělení dodavatelům
Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.
Součástí výzvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1: vzor krycího listu

V Pardubicích dne: 18. 2. 2020

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Pelikán
Datum: 2020.02.18
Pelikán
14:42:17 +01'00'

…………………………………..…
Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce:

Rekonstrukce polykarbonátových světlíků na hale údržby vozidel
Zadavatel:
Obchodní firma

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Sídlo/místo podnikání

Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice

IČ

63217066

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Kuklová, Ing. Mgr. Martin Slezák

Tel.:

466 899 293, 466 899 292

e-mail:

pavlinak@dpmp.cz, martins@dpmp.cz

Uchazeč:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
IČ
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

[Kč bez DPH]

[Kč s DPH]

Nabídková cena za předmět plnění
[dnů]
Doba plnění od převzetí staveniště
Jednající osoba

Podpis uchazeče nebo jeho zástupce:

Jméno, příjmení:

Funkce nebo jiný důvod zastoupení v případě
zástupce::

Datum:

