ProInvest s.r.o.
finanční, ekonomické, organizační a inženýrské poradenství ve stavebnictví
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, DIČ CZ260 225 59
pobočka a koresp. adresa Jarošovská 48/II,377 01 Jindřichův Hradec,
Tel./Fax: 384 361 279, e-mail: proinvest.sro@tiscali.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
(zakázka na stavební práce – do 6 mil. Kč bez DPH)
1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Obec Kunžak, zastoupena starostou obce Jaroslavem Čapkem, vyhlašuje zadávací řízení na akci:

Modernizace místních komunikací v Kunžaku
-

Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou formou Výzvy 6 uchazečům
Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5,7 mil. Kč bez DPH.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

2. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
1) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné úplatné smlouvy o dílo s jedním
dodavatelem na provedení stavebních prací popsaných ve výkazu výměr a projektové
dokumentaci akce „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“
2) KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro
veřejné zakázky na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ve
znění nařízení Komise č. 2151/2003 takto:
kódy CPV
45230000-8 Stavební práce pro silnice

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI:
Obec Kunžak, Náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČO 00246964, DIČ CZ00246964
e-mail: obec@kunzak.cz, internetové stránky obce: www.kunzak.cz
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4. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA
Pro Invest s.r.o., se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3,
pobočka Jarošovská 48/II, 37701 Jindřichův Hradec, DIČ CZ26022559
kontakty: tel. 384361279, 775229986, e-mail: proinvest.sro@tiscali.cz,
kontaktní osoba: Dagmar Pospíšilová

5. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:
Zadávací dokumentace je součástí výzvy. Doplňující informace je možné si vyžádat v kanceláři
společnosti Pro Invest s.r.o., Jarošovská 48/II, 377 01 Jindřichův Hradec – kontaktní osoba
Dagmar Pospíšilová tel. 384361279, 775229986. Pro nevyzvané uchazeče bude na základě žádosti
připravena neprodleně. Písemnou žádost o vydání zadávací dokumentace je nutno doručit
zadavateli (zástupci zadavatele) nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

6. LHŮTY, MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA:
Prohlídka místa plnění: 7.2.2011 sraz v 10,00 hod. před obecním úřadem v Kunžaku
Konečné datum a hodina pro předložení nabídek: 14.2.2011 do 10,00 hod.
Datum a hodina konání výběrového řízení: 14.2.2011 v 17,00 hod.
Místo konání výběrového řízení: Obecní úřad Kunžak, Náměstí Komenského 74, Kunžak
Adresa pro zasílání nabídek: Pro Invest s.r.o., Jarošovská 48/II, 377 01 Jindřichův Hradec
(podrobnější informace v zadávacích podmínkách)

7. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY:
-

Zadavatel nevyužívá možnosti dle § 67 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ:
-

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 53 ZÁKONA Č. 137/2006
čestné prohlášení
Prokázání: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude patrné splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 a) – l).

-

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 54 ZÁKONA Č. 137/2006
doklad o oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, doklad o autorizaci osoby
oprávněného zástupce za provedení stavby
Prokázání: Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, která nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Doklad o oprávnění k podnikání a doklad o autorizaci osoby oprávněného zástupce za
provedení stavby budou též v prosté kopii.

-

EKONOMICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 55
pojistná smlouva na min. 20 mil. Kč
Prokázání: Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením
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prosté kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě
-

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 56 ZÁKONA Č. 137/2006
zavedení systému řízení jakosti podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů
o řádném plnění minimálně 2 staveb obdobného charakteru tj. v hodnotě min. 5,7 mil. Kč bez
DPH
Prokázání: Dodavatel prokáže splnění technických předpokladů předložením certifikátu
systému řízení jakosti ISO 9001 – v prosté kopii a předložením seznamu a osvědčení v prosté
kopii

-

OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
dodržení technických podmínek vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR - TP 109
zavedení ochrany životního prostředí předložením certifikátu ČSN EN ISO 14001 - ochrana
životního prostředí
zavedení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci předložením certifikátu OHSAS 18001 ochrana bezpečnosti a zdraví při práci
Prokázání: Dodavatel prokáže splnění dalších požadavků zadavatele předložením certifikátů
v prosté kopii a prohlášením týkající se dodržení technických podmínek TP 109.

9. KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: (DLE § 78 ZÁKONA 137/2006 SB.)
Nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1b zák. 137/2006 Sb.)

10. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE
1.8.2011 – 31.10.2011

11. PRÁVO ZADAVATELE :
-

Zrušit soutěž bez náhrady nákladů spojených se zpracováním cenové nabídky.
Započít stavební práce v souladu s dotačním programem.
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky - nesmí být
plněna subdodavatelem, podrobnější informace viz. zadávací a obchodní podmínky.

V Jindřichově Hradci dne 27.1.2011

……………………………
Vojtěch Školaudy
ředitel společnosti

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE:

SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY:

Stránka | 3

