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Ó?? Techn'icke' sluz'by mesta Podebrad s.r.o.
Poptávkové řízení
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

,,Revize veřejného osvětlení?
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavate]l

Název:

Teehnické služby města Poděbrad s.r.o.

Právní forma:

112 - společnost s mčením omezeným
Kozinova 1, 290 0l Poděbrady, okres Nymburk
Ing. Jiřím Malinou, jednatelem

Sídlo:

Jednající:
IČ:
DIČ:

25798278
CZ25797278

Kontaktní osoba:

Marek Vajshajtl, vedoucí střediska

Telefon:

+ 420 731 502 925

E-mail:

vaj shaj tl@tsmp-podebrady.cz

II. PŘEDMĚT, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA, DOBA A

MÍSTO PLNENÍ

ZAKAZKY

l) IPředmět zakázky
Předmětem zakázky je zpracování revize veřejného osvětlení ve vlastnictví Města
Poděbrady, které je umístěno v katastrálním území Města Poděbrad.
Mapový přehled rozmístění veřejného osvětlení je dostupný na adrese:
lhttp://85.13.65.100/.
Technická specifikace veřejného osvětlení k revizi:
a.
Počet světelných bodů - 2.500
b. Počet rozvaděčů - 45

Výsledná revize bude zpraeována forrnou tabulek s popisy ajednotlivými doponičeními.
Součástí předmětu zakázky a nabídkové ceny je dále zejména:
* vyhotovení 2 písemných a 2 elektronických paré revize veřejného osvětlení,
* předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání s předmětem zakázky a k jeho
řádnému užívání a dokladů o provedení technických či jiných zkoušek.
2) Dota plnění zakázky
Dobu plnění zakázky předpokládá zadavatel 6 měsíců.
Zadavatel předpokládá, že smlouva o dílo bude uzavřena v červenci 2016. Zadavatel si
vyhrazuje možnost posunutí termínu uzavření smlouvy o dílo s ohledem na termín ukončení
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poptávkového řízení nebo s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému
uehazeči ztakového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvníeh pokut, navýšení cen či náhrad škod.
3) Místo plnění zakázky
Místem plněnf zakázky je katastrální území Města Poděbrad.
4) P'ředpokládaná výse zakázky
Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky ve výši 750.000,- Kč bez DPH.
5) Platnost zakázky

Zadavatel požaduje platnost revize na minimální zákonnou ?hůtu 48 měsíců.
III.

POZADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ
1) Uchaze§ přiloží k nabídce tyto doklady:
a) Kopie dokladů o oprávnění k podnikání majícf vztah k plnění předmětu zakázky,
b) Kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle
zvláštních právníeh předpisů.
2) Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč je povinen předložit seznam významných zakázek realizovaných uehazečem
v posledních 3 letech od konce ?hůty pro podání nabídek, přičernž tento seznam musí
obsahovat minimálně 2 referenční zak'ázky na služby s uvedením jejich rozsahu, doby a
ínfsta plnění, jejichž předmět byl obdobný předmětu této zakázky.
Seznam významných služeb musí obsahovat:
název referenční zakázky,
*

@
*
*
*

identifikace objednatele (název, sídlo, IČO),
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit,
předmět a místo realizace zakázky,
cena zakázky - v případě, že byla referenční zakázka realizována ve foríně sdružení,
uvede uchazeč finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky (včetně
vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze vtakovém rozsahu bude tato
referenční zakázka zohledňována.

3) Další požadavky na obsah nabídky:
a) V nabídee musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní adresy a emailové adresy pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
b) Vpřípadě, že má uchazeč vúmyslu realizovat část, resp. části předmětu zakázky
prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, je povinen ve své nabídce uvést, o kterou
část, resp. části předmětu zakázky se jedná a současně u každé takové části předmětu
zakázky napsat identifikační údaje příslušného subdodavatele.
4) Prokazování splnení Ňcvalifikace doklady v iiném než českém iazyce
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace uchazečem doklady v českém jazyce.
V případě, kdy bude prokazování splnění kvalifikaee v jiném než českém jazyee, uchazeč
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předloží doklady prokazujíeí splnění kvalifikace vpůvodním jazyee s připojením jejieh
překladu do českého jazyka.
5) Důsledky nesplnění kvalifi3ace
a) Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady a informaee o kvalifikaci

v rozsahu stanoveném zákony a v rozsahu stanoveném zadavatelem.
b) Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, musí být zadavatelem z poptávkového řízení vyloučen.
Zadavatel bezodkladně písemně oznární dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti
v poptávkovérn řízení s uvedením důvodu.
6) Zm4ny v kyalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodněj ší nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen
předložit potřebné dokumenty prokazující spliiění kvalifikace vplném rozsahu do 10
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

PLÁTEBNÍ PODMÍNKY

IV.

l) Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářníeh dnů od jejich domčení zadavateli.
2) Nárok na vyhotovení daňových dokladů vzniká dodavateli 1. den po předání provedených
služeb bez vad a nedodělků.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

V.

1) Nabídková eena musf být v nabídce uvedena položkově k jednotlivým úkonům v Kč bez
DPH a dále s uvedením celkové eeny předmětu zakázky v Kč bez DPH.
2) Cena uvedená v nabídce se ínůže od skutečné eeny lišit maximálně o 10 o/o a cena bude
určena dle skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu.

HODNOCENÍ NABÍDEK

VI.

Zadavatel vyhodnotí nabídky zejména spřihlédnutím kceně, bonusům - doplňkovým
službám, možnosti spoluúčasti zadavatele na realizaci předmětu zakázky a nabídky následné
péče vzhledem k eílům pořízení.
INFORMACE O HODNOCENÍ NABÍDEK

VII.

Zadavatel provede kontrolu a zároveň hodnocení nabídek do 7 dnů od skončení ?hůty pro
podání nabídek.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

VIII.

Zadavatel připouští varianty nabídky.
Kompletní nabídka bude zpracována elektronicky a bude zaslána e-mailem v českém jazyce.
Nabídky nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude doručena ,na e-mailoyou adresu kontaktní osobě zastupuiíeí za4avatele:
vajshajt'l@,tszp-podebrady.cz do 15. července 2016 do 13 hpdin.
5) Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku jiným způsobem než zasláním na e-mailovou adresu
kontaktní osobě zastupující zadavatele (např. na datovém nosiči), odpovídá sárn za domčení

1)
2)
3)
4)
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vuvedeném terínínu. Za rozhodující pro domčenf nabídky je okamžik jejího převzetí
zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

6) Uchazeč nabídku uvede do předmětu e-mailové zprávy: -POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ ,,Revize veřejného osvětlení?.
7) V emailové zpráve bude uvedena adresa, na kterou bude případně možné zaslat uchazeči
OZnámenÍ0

8) E-mailové zprávy budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času
jejich domčení.
IX.

DODÁTEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKAM
1) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
a) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat dodatečné inforrnace kzadávacím

podmínkám. Žádost mus'í být zadavateli doruŽena nejpozději3 pracovní dny před uplynutím
?hůty pro podání nabídek. Dodavatelé budou své případné žádosti o dodatečné informaee
domčovat na emailovou adresu osobě zastupující zadavatele.
b) Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavatelům dodatečné informace kzadávaeím
podmínkáín i bez předchozí žádosti.
2) Prohlídka místa plnění
Vzhledem k dostupnosti předmětu zakázky zadavatel neposkytuje prohlídku místa plnění.
Základní informace jsou dostupné na webu Městského úřadu Poděbrady, viz. článek II.,
odstavee 1).
X.

ZÁDÁVACÍ LHŮTA
1) S ohledem na předmět zakázky, stanovuje zadavatel ?hůtu, po kterou jsou uchazeči vázání
svými nabídkami, v délce trvání 4 měsíců.
2) Zadávaeí ?hma začíná běžet okamžikem skončení ?hůty pro podání nabídek.

XI.

ZÁV?',REČNÁ USTÁNOVENÍ
l) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
2) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy o plnění předrnětu zakázky a upřesnit
její konečné znění.
4) Zadavatel má právo zmšit poptávkové řízení bez uvedení důvodu.

V Poděbradech dne 28. 6. 2016

Za zadavatele - Technické služby i'něsta Poděbrad s.r.o.:
Technické služby
města Pp+4brad s.r.o.,
Kozinova 1/íl, 290 Cll Poděbrsidy
Ič0: 25798278

Dlč: cmresm @
... .....l. ..... ... ... . ... . . ......................

Ing. Jiří Malina
tel společnosti
a'jSednate
?'S
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