Obec L U Š T Ě N I C E
Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
tel: +420 326 357 139, fax: +420 326 340 058
e-mail: obec@lustenice.cz, web: www.lustenice.cz

zájemce:
┌
Dle rozdělovníku
└

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
podle ust. § 25, §38 a násl. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon)

"STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH"

1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele /§ 38, odst.5, písm. a) Zákona/

název zadavatele:
sídlo:
právní forma:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
druh zadavatele:

Obec Luštěnice
Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
obec
00273481
Václav Jakubec, starosta
Veřejný zadavatel

Zadavatel se v souladu s ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při výkonu
práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal zastoupit společností
DEVELOPER CZ s.r.o., IČ: 63149541. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a
neúčastní se tohoto zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil
zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je
zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním tohoto zadávacího řízení s výjimkou rozhodování.
Identifikační údaje pověřené osoby jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
2.
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky /§ 38, odst.5, písm. b) Zákona/
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi,
spojené s realizací stavby "Stavební úprava budovy mateřské školy v Luštěnicích."
Předmětem projektu je stavební úprava budovy mateřské školy, její celková přestavba.
Stávající budova, realizovaná na přelomu 70. a 80. let 20. stol. je v natolik špatném statickém a stavebně
technickém stavu, že její pouhá oprava již není možná a vyžaduje důkladnou stavební úpravu / přestavbu. Mnohé
použité stavební materiály a technologie, v době vzniku budovy zcela běžné, již dalece překračují dobu své
životnosti. Některé jsou dnes samy o sobě považovány za zdravotně závadné až nebezpečné (např. fasádní
osinkocementové desky). Úprava stávající budovy o jednom nadzemním podlaží bude realizována na pozemku
v areálu mateřské školy v obci a katastrálním území Luštěnice, v zastavěném území v intravilánu obce. Stavební
úprava je navržena beze změny vnějšího obrysu objektu, bez změny jeho využití i využití dotčených pozemků.
Pozemek je plně zasíťován, napojen na veřejné komunikace. Stávající přípojky budou zachovány, popř.
rekonstruovány a vedeny v původní trase se stejným bodem napojení. K dispozici jsou přípojky veřejného
vodovodu (VaK MB), jednotné kanalizace (VaK MB), STL plynovodu (RWE Distribuce), elektro-silnoproudu (ČEZ
Distribuce) a státního telefonu (Telefonica O2). Součástí stavebního záměru nejsou žádné nové přípojky
inženýrských sítí.
Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO-01 budova mateřské školy
Navrženy jsou zásadní stavební úpravy stávající budovy související s jejích statickým a stavebně technickým
stavem a s přítomností materiálů obsahujících azbest v konstrukcích. Z dnešní přízemní budovy nepravidelného
obdélníkového tvaru o vnějších půdorysných rozměrech 71,5 m x 16,8 m a výšce 3,8 m budou postupně
vybourány všechny nosné, obvodové i vnitřní dělící sendvičové dřevěné konstrukce, plochá dvouplášťová dřevěná
střecha a skladby podlah. Spodní stavba je dále vyhovující a bude použita v plném rozsahu. Z vrchní stavby
původní budovy zůstanou zachovány pouze zděné štítové stěny a příčné spojovací krčky. Ostatní svislé konstrukce
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budou nahrazeny novými zděnými z pórobetonových tvárnic, vodorovné konstrukce budou provedeny
z prefabrikovaných železobetonových panelů.
Kromě ležatých rozvodů kanalizace budou všechny vnitřní rozvody inženýrských sítí provedeny nově. Naopak
všechny přípojky jakož i centrální zdroj tepla a teplé užitkové vody (kotelna v suterénu) zůstanou zachovány.
Vnější obrys stávající budovy zůstane nezměněn a zvětší se pouze o tloušťku navrženého kontaktního
zateplovacího systému. Základní provozně dispoziční uspořádání objektu se rovněž nemění. Obě boční oddělení
(1. a 3.) zůstanou zachována. Ve středním pavilonu je navrženo parciální zvýšení kapacity 2. oddělení (z 15 na 25
dětí) na úkor snížení plochy kuchyně a ostatního technického zázemí školky.
U obou krajních oddělení bude rozšířením počtu sociálních zařízení umožněno zvýšení jejich teoretické kapacity až
na 30 dětí.
SO-02 zpevněné plochy
Navrženy jsou úpravy a opravy stávajících zpevněných ploch na pozemku mateřské školy, úprava bez změny
využití pozemku a navýšení jejich výměry.
Stávající zpevněné plochy ze skládané velkoplošné betonové dlažby budou opraveny na plochách využitelných po
dokončení realizace stavebního záměru. Na ostatních plochách budou současné skladby odstraněny a nahrazeny
novými dle této PD.
Navrženy jsou plochy pochozí se zámkovou dlažbou tl. 60 mm (skladba ZP-01) a okapní chodníky vysypávané
kačírkem F16-32 (ZP-02).
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních
v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R (dokumentaci
skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání), a
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani provozování
hotového díla.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
popis:
Stavební práce
Stavební úpravy školních budov
Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH:

STAVEBNÍ PRÁCE
hlavní předmět – kód
další předměty – kód
CPV:
CPV:
45000000-7
45214200-2
19 159 000,- Kč

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s §16 Zákona a nezahrnuje rezervu.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy.
Způsob financování této veřejné zakázky: Tato veřejná zakázka se vztahuje k programu financovanému
z prostředků Evropských společenství: Regionální operační program. Financování nad rámec dotace- majoritní
část- zajišťuje zadavatel z vlastních zdrojů komerčním úvěrem.
Doba plnění veřejné zakázky: Zahájení plnění (předpokládaný termín) 01.06.2012; dokončení plnění, tj. termín
předání a převzetí hotového díla, resp. díla schopného kolaudace je předmětem nabídky uchazečů (nejpozději
však do 15.09.2014).
Místo plnění veřejné zakázky: Obec Luštěnice, k.ú. 689106 Luštěnice, Středočeský kraj, Česká republika. Přesnou
specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
3.
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace /§ 38, odst.5, písm. c) Zákona/
Zadavatel v tomto zadávacím řízení neposkytuje přístup k zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) způsobem,
který umožňuje dálkový přístup. Na žádost dodavatele odešle osoba pověřená zadavatelem výkonem
zadavatelských činností dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD-R nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. V písemné žádosti o ZD musí být uvedeny
identifikační údaje dodavatele (obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, adresa DS), kontaktní
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osoba (jméno a příjmení) a její kontakty (tel., GSM, email) a přesná adresa, na kterou má být zadávací
dokumentace zaslána poštou. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, obsahující shora uvedené údaje, musí
být zaslána na: developer.cz@wo.cz . Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím zadávací
dokumentace.
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující dokumenty: výzvu k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace, textovou část ZD, projektovou dokumentaci stavby, soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, vzor smlouvy a kvalifikační dokumentaci. Zadávací dokumentace a její přílohy
jsou poskytovány výhradně v elektronické podobě na CD-R.
4.
Lhůta a místo pro podání nabídek /§ 38, odst.5, písm. d) Zákona/
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.05.2012 v 10:00 hodin.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Developer CZ s.r.o., Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1, a to do konce
lhůty pro podání nabídek v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin, v poslední
den lhůty pro podání nabídek pouze v době od 8:00 do 10:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání
nabídky poštou nese plně uchazeč. Uchazeči se tímto žádají, aby doručení každé nabídky bylo předem telefonicky
avizováno na tel.č. +420603448977.
5.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace /§ 38, odst. 5, písm. e) Zákona/
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče.
Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:

Rozsah požadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné
zakázky zadavatel požaduje:
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě;
údaj o celkovém obratu, zjištěném podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední 3 účetní období, ve
kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená
účetní období.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací:
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě jeho podnikatelskou činností, z níž bude patrná výše pojistné částky ze sjednaného pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě;
prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, o celkovém obratu
dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů 1) za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl
u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, a to
výhradně v členění po jednotlivých účetních obdobích.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady
(např. pojistným certifikátem vystaveným pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem), pokud je zadavatel
z objektivních důvodů neodmítne.
Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti
předmětu plnění veřejné zakázky
Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že:
dodavatel má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností, s pojistnou částkou ve výši min. 35
mil. CZK nebo ekvivalentu této částky v cizí měně;
dodavatel dosáhl za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen,
v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, celkového obratu za stavební práce ve výši


1

)

§ 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

výzva k podání nabídky_strana 3 (celkem 5)

Obec L U Š T Ě N I C E
Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
tel: +420 326 357 139, fax: +420 326 340 058
e-mail: obec@lustenice.cz, web: www.lustenice.cz

min. CZK 25 mil. nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, tj. celkový obrat dodavatele úhrnně za všechna
3 poslední auditovaná či uzavřená účetní období je vyšší než CZK 75 mil. nebo ekvivalent této částky
v cizí měně.
Zadavatel požaduje také prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče:

Rozsah požadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky
zadavatel požaduje:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná objednateli
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;
předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou
osobou;
předložení certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických
norem akreditovanou osobou;

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná objednateli
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;
Seznam musí být předložen formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ, ve
kterém musí být strukturovaně (v podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce min. následující
údaje:

název objednatele,

název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny,

cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vždy bez DPH),

doba plnění zakázky (od – do),

údaj o postavení dodavatele (generální dodavatel, vyšší dodavatel, subdodavatel GD apod.),

údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném plnění.
Osvědčení podepsaná objednateli o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací musí
zahrnovat min. tyto údaje:

název objednatele,





název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny,
cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanoví, že při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují
shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že pro
prokázání předmětného kvalifikačního předpokladu postačí, předloží-li dodavatel min. 2 osvědčení pro
stavby charakteru obdobného s touto veřejnou zakázkou (tj. pro rekonstrukci, přístavbu a dostavbu školy
za jejího provozu),
-

certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou;
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem
akreditovanou osobou.
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je
zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
-
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Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti
předmětu plnění veřejné zakázky
Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že:
dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. 2 stavby charakteru obdobného s touto veřejnou
zakázkou, a to:
min. 1 rekonstrukci školy za jejího provozu ve finančním objemu minimálně 15 mil. CZK bez
DPH či ekvivalentu této částky v cizí měně,
min. 1 rekonstrukci školy nebo jiné budovy občanské vybavenosti za jejího provozu ve
finančním objemu minimálně 15 mil. CZK bez DPH či ekvivalentu této částky v cizí měně;
dodavatel má certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, že
systém řízení jakosti dodavatele je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy
ISO 9001 , nebo má rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo má zavedena a
uplatňuje taková opatření k zajištění řízení jakosti, která jsou nade vší pochybnost rovnocenná opatřením
nutným pro vydání shora uvedeného certifikátu systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 nebo
rovnocenným dokladům vydaným v členském státě Evropské unie;
dodavatel má certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, že
systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí dodavatele je zaveden, dokumentován a používán
v souladu s požadavky normy ISO 14001, nebo je držitelem rovnocenných dokladů vydaných
v členském státě Evropské unie nebo uplatňuje taková opatření k zajištění řízení z hlediska ochrany
životního prostředí, která jsou nade vší pochybnost rovnocenná požadavkům normy ISO 14001.


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. Uchazeč je povinen
prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků
zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy v této zakázce malého rozsahu. Podrobné požadavky na prokázání
splnění kvalifikace obsahuje kvalifikační dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
6.
Údaje o hodnotících kritériích /§ 38, odst.5, písm. f) Zákona/
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Způsob hodnocení
nabídek je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci.
7.
Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací zpřesnit nebo doplnit zadávací
podmínky. Prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována: Místo plnění je veřejné přístupné. Podrobné
požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení. Délku zadávací lhůty zadavatel stanovil na 90 kalendářních dní ode dne
skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení.

V Luštěnicích, dne 29.03.2012

V Liberci, dne 29.03.2012

……………………………………
Václav Jakubec
starosta obce Luštěnice

……………………………………
Ing. Petr Jirkův
jednatel DEVELOPER CZ s.r.o.
za osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení
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