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Odbor majetku a investic | Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP/10993/2014/OMI
Č. spisu: SZ-MMP 10993/2014 OMI
Počet listů: 5
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Ing. Vopršalová
Telefon: 466 859 421
E-mail: Karolina.Voprsalova@mmp.cz
Datum: 19.02.2014

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení
v rámci zadávání veřejné zakázky:
Oprava lodžií a navazujících konstrukcí
E. Košťála čp. 1015-1017

Zadavatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic
V souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon), žádáme o předložení nabídky pro výše uvedený předmět plnění veřejné zakázky na
stavební práce.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název:
CPV
Práce na balkonech
45262900-0
Stavební úpravy domů
45211100-0
Stavební práce
45000000-7
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace, která je přílohou
této výzvy.
ZADÁVACÍ LHŮTA
(lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je zadavatelem stanovena na 3 měsíce.
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se v souladu s § 62 odst. 3 zákona splnění kvalifikačních
předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že v souladu s § 62 odst. 3 zákona bude po uchazeči, se kterým
má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §
53 odst. 3 zákona a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů a to ke dni podání nabídky.
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE:
1/ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel 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, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; 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 soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 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,
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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
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
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 a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
2/ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
 dle § 54 písmeno a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 dle § 54 písmeno b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,
 dle § 54 písmeno d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – dodavatel předloží jako doklad
prokazující odbornou způsobilost: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném
znění v oboru pozemní stavby.
3/ Technické kvalifikační předpoklady:
 dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže dodavatel doložením seznamu 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.
POŽADAVKEM ZADAVATELE JE DOLOŽENÍ:
→ min. 3 referenčních zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let a to obdobného
charakteru jako je předmět této veřejné zakázky ve finančním objemu min. 3,5 mil. Kč bez
DPH/zakázka (doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů
zahrnujících cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně).

Obsah nabídky
1. identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení,
telefonické, faxové a e-mailové spojení)
2. prokázání splnění kvalifikace dodavatele (ve zjednodušeném podlimitním řízení se v souladu s § 62
odst. 3 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje)
3. uvedení výše nabídkové ceny (viz. čl. IV. zadávací dokumentace), součástí nabídky bude nabídkový
rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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4. součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Pokud by dodavatel z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů dle písmene
a) nebo b) sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má
jako statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je dodavatel
povinen uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně
uvedení důvodů.
5. návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele (doplněný jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy)
6. návrh harmonogramu prací s časovým vymezením plnění, před podpisem smlouvy o dílo bude
s vítězným uchazečem tento harmonogram projednán a odsouhlasen objednatelem.

Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

Podání nabídky
Nabídka musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací, která je přílohou výzvy a doručena
nejpozději do 7. 3. 2014 do 10:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor majetku a investic č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele tak, aby byla doručena nejpozději do výše
uvedeného data a hodiny.
Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž neotvírat" s uvedením názvu veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa a obálka musí být
opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního
zástupce, je-li právnickou osobou. Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Veškeré písemnosti předkládané v nabídce budou v českém jazyce. Cizojazyčné dokumenty
předkládané v nabídce musí obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k
dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami (veřejné pro uchazeče) proběhne dne 7. 3. 2014 v 10:00 hodin v zasedací
místnosti Rady města Pardubic, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1 (1. patro).
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Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise, která bude
plnit i funkci komise pro otevírání obálek (popř. jejich náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci
uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče).

Závěrem upozorňujeme na § 69 odst. 2 výše uvedeného zákona: dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Předem děkujeme za předložení nabídky.
Karolína
Vopršalová

Digitálně podepsal Karolína Vopršalová
DN: c=CZ, o=Statutární město Pardubice [IČ
00274046], ou=IO, ou=947, cn=Karolína
Vopršalová, serialNumber=P1001, title=referent
Datum: 2014.02.19 09:10:23 +01'00'

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru
PŘÍLOHA: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele
o poskytnutí zadávací dokumentace doručené zadavateli osobně nebo zaslané na e-mail:
eva.radova@mmp.cz .
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