Uveřejněno na profilu
zadavatele!

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
V souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon) Vás tímto

vyzývám
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem: „Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.
Tato veřejná zakázka bude na základě podané žádosti o dotaci financována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad (dále jen "ROP SZ"). Název projektu: „Kraslice, kulturní dům –
rekonstrukce a stavební úpravy IV. etapa“.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Telefon:
Profil zadavatele:

Město Kraslice
Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
00259438
Roman Kotilínek, starosta města
+420 352 370 410
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli/

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatel je v souladu s ust. § 151 zákona v zadávacím řízení smluvně zastoupen níže
uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění
průběhu zadávacího řízení.
Název:
ABRI, s.r.o.
Sídlo:
Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov
IČ:
616 79 763
Kontaktní osoba:
Linda Zemanová
e-mail:
zemanova@abri-dotace.cz
telefon:
+ 420 352 723 185
2. Název, druh a popis předmětu veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: „Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa“
Druh, předpokládaná hodnota a předmět veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zároveň hodnota maximální a
nepřekročitelná činí 9.897.037,- Kč bez DPH.
Předmět veřejné zakázky:
Rekonstrukce a stavební úpravy
Předmětem této zakázky je zpřístupnění kulturního domu osobám se sníženou
schopností pohybu, stavební úpravy spojené s rekonstrukcí jevištní techniky a nového
vzduchotechnického zařízení sálu a požárně bezpečnostní řešení. Kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace pro sociální zařízení v 1.NP a ve
2.NP a rekonstrukce hlavních rozvodů v 1.PP. Kompletní rekonstrukce stávajícího
sociální zařízení pro zaměstnance a soc. zařízení pro sál a restauraci a to v 1.NP a 2. NP.
Detailní závazné specifikace této veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace
s názvem: „Kraslice, kulturní dům – rekonstrukce a stavební úpravy IV. etapa"
zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby Ing. Helenou
Michálkovou – PPP v 01/2015.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle § 47 zákona
Kód CPV

Popis

45212000-6

Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu,
ubytování a restaurace
Rekonstrukce budov

45454100-5

3. Podmínky plnění veřejné zakázky:
3.1 Místo plnění: Kulturní dům, nám. T. G. Masaryka č.p. 1782, 358 01 Kraslice, p. parc.
č. 2077/1 k.ú. Kraslice
NUTS 3: CZ 041 Karlovarský kraj, NUTS 4: CZ0413 – okr. Sokolov
Předpokládané zahájení plnění: 15. 04. 2015
Předpokládané ukončení plnění: nejdéle do 31. 08. 2015
4. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří:
- Informace a pokyny zadavatele pro uchazeče k veřejné zakázce
- Návrh smlouvy o dílo (formát MS WORD)
- Příslušné formuláře dle požadavků zadavatele (formát MS WORD)
- Výše uvedená projektová dokumentace v el. podobě (formát PDF)
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k vyplnění MS EXCEL (závazná
el. podoba)
Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona uveřejnil, po celou dobu běhu lhůty pro
podání nabídek, kompletní zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na svém profilu
zadavatele na adrese https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli/, kde jsou
všechny části zadávací dokumentace volně v elektronické podobě dálkově přístupné
(k dispozici ke stažení).
5. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do 06. 03. 2015 10:00 hodin.
Adresa pro zasílání či osobní doručení nabídek:
Město Kraslice, nám. 28 října 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu).
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Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řádně uzavřené obálce s uvedením kontaktní/zpáteční adresy uchazeče. V případě
osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu Kraslice.
Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek v úředních
hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
Veškeré nabídky, včetně příloh a všech doprovodných dokumentů, musí být předloženy
v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky
dle tohoto vzoru:
„Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa“ NEOTVÍRAT
V případě zaslání nabídky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
doporučenou poštou je nutné, aby takto podaná nabídka byla zadavateli doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.
Veškeré nabídky musí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce v jednom
podepsaném originále označeném jako „originál“ a jedné kopii označené jako „kopie“.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi, bude mít přednost verze
originální. Všechny verze nabídky musí být řádným způsobem svázané tak, aby nemohlo
dojít k vypadávání listů. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v elektronické podobě na CD se předkládá v jednom vyhotovení.
Jelikož zadavatel nedisponuje certifikovanými prostředky, které by umožnily
elektronické podání nabídky, mohou být nabídky podány pouze v listinné formě.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1 Způsob druh prokázání kvalifikace
V souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona, uchazeč ve zjednodušeném podlimitním
řízení prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; a že je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. V případně, že
uchazeč na základě svého uvážení v nabídce doloží přímo doklady s požadovaným
obsahem prokazující splnění kvalifikace, bude zadavatel tyto také akceptovat.
Každý uchazeč tedy minimálně vyplní a podepíše vzorové čestné prohlášení
předkládané k vyplnění v příloze č. 2 zadávací dokumentace, či předloží vlastní
prohlášení s příslušným obsahem.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je následně povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály či ověřené kopie dokladů,
prokazující splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu za účelem ověření údajů
uvedených v čestném prohlášení.
6.2 Rozsah a způsob prokázání požadované kvalifikace
1) Základní kvalifikační předpoklady - § 53 odst. 1 zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu
§ 53 zákona. Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější následně
povinně, prokáže zadavateli ve smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy
splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či ověřené
kopie následujících dokladů:
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a) výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení, z něhož vyplývá, že dodavatel nemá v evidenci spotřební
daně zachycené daňové nedoplatky, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa
podnikání dodavatele [§ 53 odst. 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení, příp.
úřadu dle právního řádu země sídla či místa podnikání dodavatele [§ 53 odst. 1
písm. h)].
Žádný z výše uvedených dokladů dokládaných vítězem před podpisem smlouvy
o dílo nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
2) Profesní kvalifikační předpoklady - § 54 písm. a) a b) zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli ve
smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění profesních kvalifikačních
předpokladů předložením originálu či ověřené kopie následujících dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence ne starší než 90 dní k datu podání nabídek, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) dokladů o odborné způsobilosti uchazeče nebo osoby/osob, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu předložení
dokladu prokazující autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Vedle osvědčení o autorizaci vybraný uchazeč dále doloží doklad, ze kterého je
patrný vztah této osoby k uchazeči – například čestné prohlášení uchazeče, že
odpovědná osoba je jeho zaměstnancem, případně smlouvu o subdodávce a další
zákonem požadované dokumenty, pokud prokazuje uchazeč autorizaci pomocí
subdodavatele.
3) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku
Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož vyplývá, že je ekonomicky
a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.
4) Technické kvalifikační předpoklady - § 56 odst. 3) písm. a) zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tj.
čestné prohlášení v podobě seznamu, že v posledních 5 letech dodavatel
realizoval alespoň tři (3) významné stavební zakázky s obdobným
předmětem plnění jako je předmět této veřejné zakázky s uvedením jejich
finančního objemu a popisu. Za obdobné plnění jsou přitom považovány
stavební zakázky na výstavbu či rekonstrukci budov občanské
vybavenosti (dle definice uvedené v ust. § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb.) nebo
budov k bydlení, každá v min. hodnotě 4.000.000,- Kč bez DPH.
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli ve
smyslu § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění tohoto technického
kvalifikačního předpokladu předložením originálu či ověřené kopie osvědčení
objednatelů o řádném provedení těchto prací (tzv. potvrzené reference).
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Je-li zadavatelem požadováno prohlášení či jiné závazné uvedení určitých údajů,
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče, v případě podpisu jinou
osobou musí být doložen originál nebo ověřená kopie zmocnění.
7. Další dokumenty požadované zadavatelem
Zadavatel dále požaduje předložit časový a finanční harmonogram provádění prací
v členění provádění prací min. po týdnech. V tomto harmonogramu budou uvedeny
činnosti dle jednotlivých druhů prací.
8. Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její celková výše bez DPH za celou zakázku,
která bude uvedena v krycím listu nabídky a návrhu smlouvy – obchodních podmínkách.
Maximální, zadavatelem akceptovatelná cena je rovna předpokládané hodnotě
uvedené v bodu 2. této výzvy.
Další podrobné informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
nutným podkladem pro zpracování nabídky.
V Kraslicích dne 10. 02. 2015
elektronicky podepsal

Roman Kotilínek
starosta města Kraslice

Digitálně podepsal Roman Kotilínek
DN: c=CZ, o=Město Kraslice [IČ
00259438], ou=Město Kraslice,
ou=798, cn=Roman Kotilínek,
serialNumber=P479436
Datum: 2015.02.10 13:54:31 +01'00'
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