Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu Edisonova ul. Varnsdorf“.

1. Veřejný zadavatel
Úřední název:
Poštovní adresa:
statutární zástupce:
kontaktní místo:
kontaktní osoba:

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
Martin Louka, starosta města
Městský úřad Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Hanousek Milan, referent OSMI
milan.hanousek@varnsdorf.cz
tel : 412 372 241 kl.160

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf".
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je kompletní výstavba 15ks šikmých a 2ks podélných odstavných stání o
celkové ploše cca 250 m2. Výstavba odstavných stání je navržena ze zatravňovacích tvárnic
z vibrolisovaného betonu. Součástí stavby jsou veškeré stavební připomoci, terénní úpravy a
uložení odpadu v souladu s platnou PD, položkovým rozpočtem a podmínkami Územního
řízení SÚ.
4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:
Podrobný popis, technické řešení a výkaz výměr je řešen ve zpracované PD firmou ProProjekt
s.r.o. Rumburk, která je k dispozici po domluvě s kontaktní osobou v elektronické podobě.
5. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 6/2012
Termín předání předmětu plnění : 9/2012
Termín předání staveniště : 9/2012
Termín zahájení praktické realizace : 9/2012
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 odst. 1) písm.
a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže čestným prohlášením
uchazeče, které je přílohou této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,

-

dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč čestným prohlášením dle § 50
odst. 1) písm. c).
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst. 3,
písm.a), 4, 5 uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem
za posledních 5 let, Minimální požadovaná úroveň : realizace nejméně 3 staveb
obdobného charakteru a rozsahu v uplynulých 3 letech ve výši min. 0,4 mil. Kč bez DPH
za jednu akci, s doložením referenčních listů potvrzených objednatelem. Tyto referenční
listy musí obsahovat mj. i cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto akce provedeny řádně a odborně.
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci
kooperujících subjektů.
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.
7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria – nejnižší nabídkové ceny.
8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a
nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání
a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě
faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.
9. Prohlídka místa plnění
Podklady – zadávací dokumentace ( výkaz výměr, projektová dokumentace ) je uchazečům
k dispozici v el. podobě a na základě písemné žádosti dodavatele, ve které uvede své
identifikační údaje a kterou doručí zadavateli na email: milan.hanousek@varnsdorf.cz, bude
poskytnuta do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti kontaktní osobou zadavatele.
Místo plnění je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je
součástí zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění
zadavatelem organizována.
10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících (zadavatel požaduje záruční lhůtu min. 60
měsíců)

- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva –
„Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf „ NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena
adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny
Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00
hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 25. 06. 2012 ve 12 hodin končí lhůta pro
přijímání nabídek.
Otvírání obálek se uskuteční dne 25. 06. 2012 v 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského
úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf; přízemí, místnost č. 25). Při
otvírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách
textu smlouvy o dílo, doplnit SOD obchodními podmínkami zadavatele a upřesnit její
konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění zakázky na rok 2013.

Ve Varnsdorfu 06. 06. 2012

Martin Louka
starosta města

Příloha k výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu
Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace
Já níže podepsaný statutární orgán (obchodní jméno, sídlo):

.................................................……………………….................................................................................

.................................................……………………….................................................................................

uchazeče o veřejnou zakázku „…………………………………………………………………..“
vyhlášenou dne ............................................……
prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tímto čestným prohlášením:
Prohlašuji, že
a) uchazeč 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) uchazeč 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) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d) vůči majetku uchazeče 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) uchazeč není v likvidaci,

f)

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

g) uchazeč 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) uchazeč 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)

uchazeč 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)

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

k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
Dále prohlašuji, že vůči Městu Varnsdorf nemám nedoplatky na platbách ze smluvních vztahů a
z titulu obecně závazných předpisů.
Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si
vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V………………………dne………………………

…………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby s uvedením funkce

