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VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

,, Technický dozor na akci: Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad
1.

Bečvou

"

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193, PSČ 756 52, Střítež nad Bečvou
Ing. Martin Beneš - předseda svazku, Mgr. Štěpánka
Mikulenková - místopředseda svazku
75086239

Název zadavatele:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:

Kontaktní osoby:
Kód státu:
Kategorie zadavatele:
pověřený

Ing. Martin Beneš, Mgr. Štěpánka Mikulenková
CZ, Česká republika
Veřejný

výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona:
Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 100 00 Praha - Vinohrady
Kanovnická 3, 118 00 Praha 1
Lubomír Chalupa, David Libiger, jednatelé
261 40 136
CZ 26140136
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765
Ing. Tomáš Hejl, Ing. Kristýna Filípková
+420 241 021 039, +420 241 021 042
verej ne.zakazky@allowance.cz

2.

Zástupce zadavatele
Firma:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Statutární zástupci:
IČ:
DIČ:
Zápis vOR:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

3.

Druh a předmět veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky: služby
Předpokládaná

cena veřejné zakázky: 3,0 mil Kč

Předpokládaná

doba plnění: 730 dní od předání staveniště zhotoviteli

Předmět veřejné

1.1.

zakázky:

Předmětem veřejné

zakázky je výkon technického dozoru investora - stavebníka nad
stavby „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou" v průběhu realizace
stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby.
Rozsah činnosti je specifikován v Návrhu smlouvy.
prováděním

4.

Zadávací dokumentace:

Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve výši
3000,- Kč (třitísíce korun českých), které uchazeč uhradí PŘEVODEM NA ÚČET vedený u
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Raiffeisen Bank, č.ú.: 1191108333/5500, VS = IČ dodavatele. Doklad o úhradě musí být součástí
objednávky o poskytnutí ZD. Zadávací dokumentace je k vyzvednutí u zástupce zadavatele.
Součásti Zadávací dokumentace:
Výzva
Část 1 Zadávací dokumentace - Pokyny pro zájemce/uchazeče
1. Příloha č . 1 Krycí list
2. Příloha č. 2 Projektová dokumentace-výtah
Část 2 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky - vzor smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace se objednává u zástupce zadavatele Allowance s.r.o., Kanovnická 3, 118
00 Praha 1, e-mail: verejne.zakazky@allowance.cz
5.

Lhůta

5.1.

Nabídky musí být doručeny na adresu zástupce zadavatele Allowance s.r.o., Kanovnická 3, 118 00
Praha 1, a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.

5.2.

a místo pro podání nabídek

Nabídky vypracované, zabalené,

označené

a v počtu dle zadávacích podmínek musí být

doručeny

nejpozději do 12°0 hod. místního času, dne 30.4. 2010. V pracovních dnech je možno předkládat
nabídky na stejné adrese v době od 9°0 hod. do 15°0 hod. místního času s výjimkou posledního dne
0
lhůty pro podání nabídek, kdy lze předat nabídky nejpozději do 12° hod. Nabídky doručené

zadavateli v předstihu zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s nabídkami neotevřené
u zadavatele.
5.3.

Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce
uchazeče.

5.4.

Při

5.5.

Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele
při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.

5.6.

zaslání poštou se za rozhodující

čas

považuje čas

doručení

nabídky na adresu zadavatele.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném v ustanovení 5.2., budou vráceny
uchazeči.

6.
6.1.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Předpokladem zařazení

nabídky do hodnocení v zadávacím řízení Je splnění
se rozumí:
a) prokázání, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady,
b) prokázání, že dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady,
c) prokázání, že dodavatel splňuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady,
d) prokázání, že dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady.

kvalifikačních

předpokladů. Splněním kvalifikačních předpokladů

6.2.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele předloží zájemce jako součást své nabídky
do konce lhůty pro podání nabídek. Dokumenty musí splňovat náležitosti stanovené v zadávací
dokumentaci a v ZVZ.
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6.3.

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je zájemce povinen nejpozději do 7
dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče,
se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

6.4.

Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat
za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude
zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci této veřejné zakázky
a které uchazeč označí jako důvěrné.

6.5.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v
§ 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7.

Základní

kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením čestného
prohlášení dle § 62. odst. 2 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel
splňuje základní kvalifikační předpoklady dle§ 53 odst. 1 zákona.

8.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění

profesních kvalifikačních předpokladů v souladu se ZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

a.

dle § 54 písmene a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v originále nebo úředně ověřené kopii. Tyto doklady
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90
kalendářních dnů,

b. dle § 54 písmene b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (živnostenské oprávnění v oblasti činnosti technických
poradců v oblasti stavebnictví, investorsko - inženýrská činnost či obdobné).
c.

dle § 54 písmene d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč doloží osvědčení o autorizaci
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v originále nebo
jeho úředně ověřené kopii.

9. Prokázání ekonomických a finančních

kvalifikačních předpokladů

K prokázání

splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel musí předložit
níže specifikované dokumenty. Za ekonomicky a finančně kvalifikovaného bude zadavatel považovat
takového dodavatele, který předloží dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona zájemce doloží platnou a
účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (nebo
Certifikát pojištění) ve výši min. 10 mil. Kč. Smlouva bude předložena v originále nebo jeho úředně
ověřené kopii.

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

***
*** ***
*•*

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

4

10. Prokázání technických

kvalifikačních předpokladů

Dodavatel musí splňovat technické kvalifikační předpoklady pro provedení předmětu veřejné zakázky.
Za technicky kvalifikovaného bude zadavatel považovat dodavatele, který předloží dle § 56 odst. 2
písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Zadavatel stanovuje, že za významnou službu bude
považovat provedení činnosti technického dozoru investora (stavebníka) na třech obdobných stavbách,
z toho na jedné stavbě s investičními náklady minimálně 150 mil. Kč bez DPH a na dvou dalších
stavbách s investičními náklady minimálně 50 mil. Kč bez DPH
Ve smyslu § 56 odst. 4 zákona požaduje zadavatel, aby uchazeč předložil v rámci prokázání
technických kvalifikačních předpokladů certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých
technických norem akreditovanou osobou v oblasti provádění staveb nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4
zákona.
Ve smyslu § 56 odst. 5 zákona požaduje zadavatel, aby uchazeč předložil v rámci prokázání
technických kvalifikačních předpokladů doklad o registraci části v systému řízení a auditu z hlediska
ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí
vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou v oboru provádění staveb, nebo
ekvivalent dle § 56 odst. 5.
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeče dále doložil certifikát OHSAS 18001

11.

Lhůta,

po kterou jsou

uchazeči

svými nabídkami vázáni

Zadávací lhůta je stanovena na 60 (šedesát)
pro podání nabídek.

kalendářních dnů. Počíná běžet

okamžikem skončení

lhůty

12. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

13. Otvírání obálek s nabídkami
Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3.5.2010 od 11:00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu Vidče.

V Praze, dne 1.4. 2010.
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