VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Projekt zateplení
svislého obvodového pláště a zateplení střechy budovy MŠ Dukelská 320, Milovice“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
1.
1.1

Zadavatel

Základní údaje o zadavateli

Název:

Město Milovice

Sídlo:

5. května 71, 289 23 Milovice

IČ:
Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

00239453

1.2

Lukáš Pilc
Bc. Bedřich Moravec
+ 420 325 515 140
+ 420 352 577 203
bedrich.moravec@mesto-milovice.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Název:

Valldemossa trade s.r.o.

Sídlo:

Velflíkova 1429\6, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Regionální sídlo firmy:

Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory

Právní forma:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Společnost s ručením omezeným
28185625
Mgr. Michala Hlušičková
+ 420 327 311 708
+ 420 327 311 708
+ 420 773 262 666
hlusickova@valldemossa.cz
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2.
2.1
2.1.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a
dodavatelem na dobu určitou, jejímţ předmětem je dodávka stavebních prací – zateplení
svislého obvodového pláště, zateplení střechy a výměna oken.

2.1.2

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemţ dílem se rozumí
stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné a
bezvadné provedení všech stavebních a montáţních prací včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montáţních prací, jejichţ provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.1.3.

Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), která je přílohou
této zadávací dokumentace, poloţkovým rozpočtem v členění poloţek a s výměrami dle
dokumentace stavby – výkaz výměr. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen
„EA“), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě
těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky.
Opatření daná EA budou plně respektována a splněna.

2.1.4.

Součástí předmětu zakázky je:

2.1.4.1. zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové
podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
2.1.4.2. zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
2.1.4.3. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inţenýrské sítě,
2.1.4.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
2.1.4.5. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
2.1.4.6. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku,
2.1.4.7. likvidace, odvoz a uloţení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
2.1.4.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí,
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2.1.4.10. projednání a zajištění případného zvláštního uţívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
2.1.4.11. provedení přejímky stavby,
2.1.4.12. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosaţení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
2.1.4.13. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z.
č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
2.1.4.14. dodání a montáţ velkoplošného informačního panelu s důleţitými údaji o prováděné stavbě
dle Závazných pokynů pro ţadatele a příjemce podpory v Operačním programu Ţivotní
prostředí, kapitola 6,(dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách www.opzp.cz,
2.1.4.15. trvalá pamětní deska (viz Závazné pokyny).
2.1.5.

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona výkaz výměr
poţadovaných stavebních prací v tištěné a elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi
výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz
výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si
soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v
průběhu lhůty pro vyţádání dodatečných informací dle zákona.

2.1.6.

Zadavatel poţaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval parametry navrhované v PD a
EA, zejména pak následující:

2.1.6.1.

Konstrukce oken a dveří: (viz EA)
Maximální součinitel prostupu tepla (rámu, skla, celého okna):
UW max. 1,2 W/m2K.
Maximální součinitel prostupu tepla (rámu, skla, dveří): UW max. 1,2 a
2,0 W/m2K (přesné poţadavky na okna a dveře jsou uvedeny v PD ve výkrese č.10 výkaz
výplní otvorů)

2.1.6.2.

Zateplovací systém stěn: (podrobněji viz PD)
Technické parametry izolantu – tepelná izolace z pěnového polystyrenu
Tloušťka izolantu 140 mm

2.1.6.3. Zateplovací systém střech (podlah): (podrobněji viz PD)
Technické parametry izolantu: tepelná izolace z minerálních vláken
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Tloušťka izolantu 180 mm
2.2

Přístup k Zadávací dokumentaci

Zájemce o veřejnou zakázku je oprávněn pověřenou osobu zadavatele písemně poţádat o poskytnutí
Zadávací dokumentace. Písemné ţádosti o zadávací dokumentaci je moţné zaslat na adresu:
Valldemossa trade s.r.o., Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory. Kontaktní osoba je paní Jitka
Kašparová, tel.: + 420 327 311 708, fax.: + 420 327 311 708, Mobil: + 420 774 994 708.
2.2.1. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace
Na základě ustanovení § 48 odst. 4 zákona poţaduje zadavatel veřejné zakázky úhradu nákladů
souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace:

-

Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace: 5.000,- Kč bez DPH

-

Platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace: Úhrada nákladů za
reprodukci bude provedena při odebráním zadávací dokumentace.

3.

Kvalifikace dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace a doba prokazování splnění
kvalifikace
a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona,

b)

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

c)

splnění finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,

d)

splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona,

3.1
3.1.1

Formy prokazování kvalifikace
Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky

Viz. zákon.
3.1.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Viz. zákon.
3.1.3

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Viz. zákon.
Název projektu: “ Projekt zateplení svislého obvodového pláště a zateplení střechy budovy MŠ Dukelská
320, Milovice”
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Ţivotní prostředí

4

3.1.4

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

3.1.4.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloţí-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky.
Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší neţ 3 měsíce.
Pokud dodavatel vyuţije moţnosti uvedené § 127 zákona a prokáţe splnění základních kvalifikačních
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepoţaduje zadavatel nad rámec výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloţit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů.
3.1.4.2. Systém certifikovaných dodavatelů
Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.
3.1.4.3.

Zahraniční seznam dodavatelů

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě,
který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento
výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němţ má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě
bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního
seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níţe uvedených kvalifikačních
předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.
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a)

základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

b)

profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona,

c)

finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě
obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona.

d)

technických

kvalifikačních

předpokladů,

které

jsou

v

příslušném

státě

obdobou

kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
Pokud dodavatel vyuţije moţnosti uvedené § 143 zákona a prokáţe splnění základních kvalifikačních
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepoţaduje zadavatel nad rámec výpisu
se seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloţit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů.
3.2

Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele

Pravost dokumentů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.
Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace poţaduje předloţení prohlášení uchazeče,
musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem poţadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předloţena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele,
která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do
7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předloţit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se
kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona moţné uzavřít smlouvu, a
to aţ do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímţ veřejný zadavatel uzavírá
smlouvu, předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro
podání nabídek.

3.3

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

3.3.1

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizovaném zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;

b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
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spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační
sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d)

vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci;

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;

i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li poţadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

Uchazeč je povinen předloţit seznam společníků nebo členů.

l)

Uchazeč je povinen předloţit seznam zaměstnanců a členů statutárního orgánu, kteří v posledních
3 letech pracovali u zadavatele a měli rozhodovací pravomoc pro rozhodování o veřejných
zakázkách.

m) V případě uchazeče, který je akciovou společností, musí být v nabídce předloţen aktuální seznam
akcionářů.
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Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše
předloží:
Dodavatel v souladu s § 53 odst. 2 zákona předloţí doklady, jimiţ prokáţe splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.

3.3.2

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
a)

předloţením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

b)

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či
licenci; Oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky.

3.3.3

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel poţaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
v následujícím rozsahu:
Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloţí platnou pojistnou smlouvu nebo
platný pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
z nichţ bude patrná výše pojistné částky nebo pojistný limit pro tento druh pojištění, jakoţ i délka
platnosti smlouvy.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
Dodavatel prokáţe splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předloţením pojistné
smlouvy nebo pojistného certifikátu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě, z nichţ bude zřejmé splnění zadavatelem vymezené minimální úrovně kvalifikačního
předpokladu.
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má uzavřené platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně ve výši odpovídající pojistné částce nebo pojistnému
limitu 10 mil. Kč.

Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů


Dodavatel předloţí údaje o celkovém obratu dosaţeného v posledních třech účetních obdobích.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
Dodavatel prokáţe splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţením údajů


o celkovém obratu dosaţeného v posledních třech účetních obdobích.

a to ve formě prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, popř. ve formě
účetní závěrky za předcházející tři účetní období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného
dodavatele uloţena. Z předloţených dokladů musí být zřejmé splnění zadavatelem vymezené
minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.
Jestliţe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné
zakázky později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku
nebo od zahájení příslušné činnosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky


Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud jeho celkový obrat zjištěný podle § 1 odst.
2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, dosaţený v posledních třech účetních obdobích činil min. 45 mil. Kč v součtu.

3.3.4

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel poţaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu.
Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
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-

Dodavatel předloţí seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáţe splnění technického kvalifikačního předloţením výše uvedených dokumentů, z nichţ
bude zřejmé splnění níţe vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných stavebních prací
poskytovaných v posledních 5 letech uvede, ţe realizoval alespoň 3 stavební práce, jejichţ předmětem
bylo zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní, kaţdá v rozsahu alespoň 8 mil. Kč.
Dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloţí doklad prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany ţivotního
prostředí, která bude dodavatel schopen pouţít při plnění veřejné zakázky. Dodavatel předloţí doklad
o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí (EMAS) nebo certifikát
řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí dle norem řady ISO 14 000.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloţí doklad dle předchozího odstavce, z něhoţ bude zřejmé splnění níţe vymezené
úrovně kvalifikačního předpokladu.
Dodavatel předloţí doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí
(EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí dle norem řady ISO 14 000 v oblasti
výstavby a rekonstrukce pozemních staveb.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněţ
jiné doklady o rovnocenných opatřeních.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud je registrován v systému řízení a auditu
z hlediska ochrany ţivotního prostředí (EMAS) nebo je drţitelem certifikátu řízení z hlediska ochrany
ţivotního prostředí dle norem řady ISO 14 000 v oblasti v oblasti výstavby a rekonstrukce pozemních
staveb.
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Dle § 56 odst. 4 zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloţí doklad prokazující zavedení systému řízení jakosti dle norem řady ISO
9000.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloţí certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem
akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské
unie. Zadavatel uzná rovněţ jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden systém řízení jakosti
dle norem řady ISO 9000.

4.

Hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria
Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny na různých místech v nabídce je důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, ţe dojde k uvedení nabídkové ceny v jiné formě či měně neţ zadavatel poţaduje.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené uchazečem v nabídce.
Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejniţší nabídkovou cenou.

5.

Termín a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. února 2011 ve 14:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí
doručení nabídky na adresu osoby pověřené zadavatelskými činnostmi (Valldemossa trade s.r.o.,
Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory). Za včasné doručení odpovídá uchazeč.
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
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a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele:
Valldemossa trade s.r.o.
Suchdol 1,
285 02 Suchdol u Kutné Hory

b) Nabídky lze podat rovněţ osobně na výše uvedené adrese, v době od 9:00-14:00 hod. Obálka
bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému
předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: “VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
s uvedením „NÁZVU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena
adresa uchazeče, na níţ je moţné v souladu s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.
6.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění v termínu: 10. února 2011. Sraz účastníků je v 10:00 hodin
u objektu MŠ.
Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit pouze dva zástupci kaţdého dodavatele.
Uchazeči se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění. Uchazeč bude v rámci prohlídky plně obeznámen
s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami. Zadavatel nebude z prohlídky místa
pořizovat písemný záznam.
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