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)

"REVITALIZACE VVP ZELENÁ, LUŠTĚNICE, ODSTRANĚNÍ DEVASTOVANÝCH
OBJEKTŮ"

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 poţadavek 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 sluţby související s těmito stavebními pracemi,
spojené s realizací stavby "REVITALIZACE VVP ZELENÁ, LUŠTĚNICE- ODSTRANĚNÍ DEVASTOVANÝCH OBJEKTŮ."
Stavby vojenských objektů se nachází na st.p.č. 5048, 5049, 5062, 5063, 5064, 5074, 5079, 5082, 5087,
5089, 5090, 5096 a 5097, k.ú. Luštěnice
na okraji části obce Luštěnice – Zelená. Záměrem investora je
připravit připravit území pro další rozvoj obce plochy pro rekreaci a bydlení. Pozemky jsou ve vlastnictví obce
Luštěnice a jsou v katastru nemovitostí zapsány jako zastavěná plocha a nádvoří. Nejsou známy ţádné zvláště
chráněné zájmy vztahující se k bouraným objektům.
Objekty nejsou v současné době uţívány, dříve bylyi uţívány vojáky.Objekty jsou v poškozeném stavu a jsou
staticky narušeny a z části zříceny.
Staveniště je bez oplocení. Příjezd k objektu je zabezpečen po stávajících asfaltových komunikací. V prostoru
staveniště budou umístěny kontejnery určené pro odvoz separovaného odpadu a staveništní suti.
V místě demolice staveb se nenacházejí ţádné sítě technické infrastruktury.
V území se nacházejí vnitroareálové instalace inţenýrských sítí, ke kterým není dostupná dokumentace. Tyto je
nutno jednotlivě prověřit odborně způsobilou firmou, ověřit zda jsou odpojeny, v případě nejasností nebo
pochybností bude kontaktován správce veřejných distribučních sítí k místnímu šetření.
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Při demoličních pracích bude dodrţeno nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Další poţadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci upravuje zákon č. 309/2006 Sb.
Jedná se o poţadavky týkající se zejména :
obecných poţadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci
práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky
předcházení ohroţení ţivota a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma)
Na demolici budou pracovat pouze proškolení pracovníci. Demolice bude v době provádění zabezpečena proti
vstupu nepovolaných osob.
Stavby určené k demolici budou rozebrány postupně, od střešní konstrukce.
Stavby budou po celou dobu provádění zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou
příslušným způsobem proškoleni.
Stavby nejsou nijak zabezpečena ani oplocena. Ohroţený prostor je dán vlastní stavbou.
Před započetím bouracích prací bude proveden odvoz komunálního odpadu.
V objektech určených k demolici se nevyskytují nebezpečné odpady. Stavební odpady z demolice budou
separovány a likvidovány příslušným způsobem (sběrné suroviny, sběrný dvůr, vyuţití na jiné stavbě, odvoz na
skládku).
Při provádění bouracích prací budou prováděna také opatření na ochranu ţivotního prostředí proti hluku – bourací
práce budou prováděny pouze v denních hodinách; a prachu – pracovní prostor bude moţno skrápět v případě
potřeby vodní clonou. Vozidla vyjíţdějící ze staveniště na veřejnou komunikaci budou čištěna tlakovou vodou,
případné nečistoty na veřejné komunikaci budou odstraněny metením a mytím vozovky.
Pro bourací práce bude použita mechanizace poháněná spalovacími motory nebo vzduchem z kompresorů na spalovací
motory. Případná potřeba elektrické energie bude zajištěna z motorových agregátů. Instalace elektro budou v daném území
z bezpečnostních důvodů všechny odpojeny. Pro potřeby bourání se neuvažuje s napojením na místní zdroje energií.

- nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem a způsob
jeho dopravy , recyklace a uložení
Kó druhu odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 02
17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 01
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 05 04
17 09 04
20 01 01
20 03 01

Název druhu odpadu

Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
Beton
Cihla
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené
pod č. 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
O
Železo a ocel (kovový odpad)
O
Kabely neuvedené pod č. 17 04 010
O
Zemina neuvedená pod č. 17 05 03
O
Izolační materiály neuvedené pod. č. 17 06 01
a č. 17 06 03 (minerální vata)
Zemina a kamení
O
Smíšené stavební a demoliční odpady
O
Papír a lepenka (sběrový papír)
Směsný komunální odpad
O

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
O

O

O

Beton a cihly budou recyklovány, směsný stavební odpad bude uložen na skládce, kterou určí orgán životního prostředí, ostatní
odpad (papír, železo) bude odvezen do sběrného dvora.
Nakládání s odpady
Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, úplné znění zákona je z.č.
106/2005 Sb.
Původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady
dle druhů kategorií. Zařazování odpadů se řídí dle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a to s odvoláním na § 6 odst. 1 písm. b) a c) a §
6 odst. 2 zákona.
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Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Povinností je zajisti přednostně využití odpadů před
jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím, v souladu s ustanovením § 11 zákona o
odpadech.
Veškeré odpady budou odstraňovány oprávněnou firmou

Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani provozování
hotového díla.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
popis:
Demoliční práce
Čištění po demolici
Rekultivační práce
Dekontaminace půdy
Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH:

STAVEBNÍ PRÁCE
hlavní předmět – kód
CPV:
45111100-9

další předměty – kód
CPV:

45111214-1
45112320-4
45112340-0
9 324 665,- 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 MMR ČR.
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 30.06.2013).
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 umoţňuje dálkový přístup. Na ţádost 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 ţádosti dodavatele. V písemné ţádosti o ZD musí být uvedeny
identifikační údaje dodavatele (obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, adresa DS), kontaktní
osoba (jméno a příjmení) a její kontakty (tel., GSM, email) a přesná adresa, na kterou má být zadávací
dokumentace zaslána poštou. Ţádost o poskytnutí zadávací dokumentace, obsahující shora uvedené údaje, musí
být zaslána na: developer.cz@wo.cz . Zadavatel nepoţaduje 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 sluţeb 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 25.04.2012 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
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nabídky poštou nese plně uchazeč. Uchazeči se tímto ţádají, aby doručení kaţdé nabídky bylo předem telefonicky
avizováno na tel.č. +420603448977.
5.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace /§ 38, odst. 5, písm. e) Zákona/
Zadavatel poţaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče.
Zadavatel poţaduje rovněţ prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:

Rozsah poţadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné
zakázky zadavatel poţaduje:
pojistnou smlouvu, jejímţ 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 uloţen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená
účetní období.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáţe splnění těchto kvalifikačních předpokladů předloţením následujících dokladů a informací:
pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě jeho podnikatelskou činností, z níţ 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 uloţen, 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 sloţitosti
předmětu plnění veřejné zakázky
Z informací a dokladů předloţených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, ţe:
dodavatel má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností, s pojistnou částkou ve výši min. 10
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 uloţen,
v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, celkového obratu za stavební práce ve výši
min. CZK 15 mil. nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, tj. celkový obrat dodavatele úhrnně za všechna
3 poslední auditovaná či uzavřená účetní období je vyšší neţ CZK 45 mil. nebo ekvivalent této částky
v cizí měně.


Zadavatel poţaduje také prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče:

Rozsah poţadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky
zadavatel poţaduje:
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;
předloţení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou
osobou;
předloţení certifikátu řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaného podle českých technických

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.
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norem akreditovanou osobou;

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáţe splnění těchto kvalifikačních předpokladů předloţením 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 předloţen formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele s datem ne starším neţ je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ, ve
kterém musí být strukturovaně (v podobě tabulky apod.) uvedeny ke kaţdé zakázce min. následující
údaje:

název objednatele,

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

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

doba plnění zakázky (od – do),

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

údaj o tom, zda je přiloţeno 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 níţ 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, ţe při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují
shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, ţe pro
prokázání předmětného kvalifikačního předpokladu postačí, předloţí-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 rovněţ jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

certifikát řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaný podle českých technických norem
akreditovanou osobou.
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněţ jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany ţivotního 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.
-

Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a sloţitosti
předmětu plnění veřejné zakázky
Z informací a dokladů předloţených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, ţe:
dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. 5 staveb obdobného charakteru, tj. demolice a
sanace objektů příp. skládek, bourací práce a odstranění konstrukcí, zemní práce, příprava a úprava
území, přičemţ minimálně na třech z těchto staveb prováděl též odstranění a likvidaci
kontaminovaných zemin a nebezpečných odpadů.
dodavatel má certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, ţe
systém řízení jakosti dodavatele je zaveden, dokumentován a pouţíván v souladu s poţadavky 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, ţe
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systém řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí dodavatele je zaveden, dokumentován a pouţíván
v souladu s poţadavky normy ISO 14001, nebo je drţitelem rovnocenných dokladů vydaných
v členském státě Evropské unie nebo uplatňuje taková opatření k zajištění řízení z hlediska ochrany
ţivotního prostředí, která jsou nade vší pochybnost rovnocenná poţadavkům 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 poţadavků
zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy v této zakázce malého rozsahu. Podrobné poţadavky 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 poţadovat 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
poţadavky 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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