VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - MALÉHO ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlem:
IČ:
Zastoupený:

IČ:

Obec Kokory
Kokory 57
751 05 Kokory
00301388
Ing.Jaromír Zikmund
Zahradní 1247
751 31 Lipník nad Bečvou
73117005

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - malého rozsahu

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:
„Oprava budovy obecního úřadu obce Kokory“
Veřejná zakázka malého rozsahu : „Oprava budovy obecního úřadu obce Kokory“ je
zakázka malého rozsahu na stavební práce, jejímž předmětem je zvýšení úspor energie
obecního úřadu výměnou oken, odizolování základů obecního úřadu a opravy sociálního
zařízení.
Zadavatel hodlá zadat výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě zájmu zašlete svoji
nabídku na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu:
1.

Nabídky musí být podány nejpozději
do 10.6.2008 do 12:00 hod na adrese:
ENVI Agentura Ing.Vladimír Trunda, Ing.Jaromír Zikmund, Horní nám.7, 779 00
Olomouc

Nabídky předložte v zalepené obálce označené Vašimi identifikačními údaji a názvem veřejné
zakázky s nápisem:
„Oprava budovy obecního úřadu obce Kokory“
!NEOTVÍRAT!
Otevírání obálek bude provedeno dne: 11.6.2008 v sídle zadavatele na adrese:
Obec Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory v zasedací místnosti OÚ Kokory v době
od:11:00.hod.
Otevírání obálek je veřejné

2.

Zájemci musí splnit následující kvalifikační kritéria:

2.1.

§ 53 odst. 1písm.a), b), c), d), e), f),g), h), i) Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady jestliže:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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) 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)
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.
Podle § 62 odst.2 požaduje zadavatele ke splnění kvalifikačních předpokladů čestná
prohlášení.
2.2.

§54 písm.a), b), d) Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

2.3.

a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
Živnostenský list pro živnost « provádění staveb, jejich změn a odstraňování

d)

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů).
- osvědčení o autorizaci v oboru « pozemní stavby »

§55 odst.1 písm.a), c) Ekonomická a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,
který předloží:
a) pojistnou smlouvu jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem
c) údaje o celkovém obratu dodavatele , zjištěný podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to
nejvýše za poslední 3 účetní období.

písm.a) pojistná smlouva:
2.3.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží stávající pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše
limitu pojistného plnění.
2.3.2 Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže uvedeného
požadavku.

2.3.3. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě - min 3.mil.Kč
písm.c) celkový obrat dodavatele:
2.3.4. Rozsah požadovaných informací a dokladů dle §55 odst.3 písm.a) zákona:
Dodavatel uvede údaje o celkovém obratu a obratu za provedené stavební
práce dodavatele dosažené v jednotlivých posledních třech účetních obdobích
(2005, 2006, 2007).
2.3.5. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením prohlášení, z něhož bude patrná výše celkového
obratu a obratu za provedené stavební práce dosaženého v jednotlivých
posledních třech účetních obdobích.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem
stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak dotovaný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné
doklady odmítnout.
3.3.6. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c)
zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud
jeho celkový obrat dosažený v jednotlivých posledních třech účetních
obdobích činil:
-min.5 mil.Kč
2.4.

§ 56 odst.3 písm.a), b), - Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- čestné prohlášení
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky

písm. a)
2.4.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za
roky 2006, 2007, min 2 stavby-obdobného charakteru se zaměřením na
výměnu oken a realizace izolačních prací.
2.4.2

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7

písm. b) zákona:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění
níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu – čestné prohlášení
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem,
je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady
2.4.3. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 2
letech realizoval, tj. ukončil a předal objednateli:
2 stavby v hodnotách min.2 mil Kč
písm.b)
2.4.4 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží strukturu zaměstnanců a odbornou kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a
osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací,
2.4.5. Způsob prokázání splnění vymezených kvalifikačních předpokladů dle § 56
odst. 7 písm. b) zákona:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění
níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu – čestným prohlášením
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je
oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady
2.4.6. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona:
Hlavní stavbyvedoucí –SŠ stavebního zaměření nebo vyučen v oboru

2.5

§ 56 odst. 4 zákona - Opatření v oblasti systému řízení jakosti.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
- doklad o certifikaci ISO 9000 a 14001
2.5.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů dle §56 odst. 7.písm.a) zákona
Certifikát jakosti v oblasti řízení
3.4.1. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona:
Předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem řada CSN EN ISO 9001 a 14001 akreditovanou osobou
nebo rovnocenným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie.
- ověřená kopie certifikátu ISO

Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění
jakosti
3.4.2. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona:
Dodavatel doloží certifikát systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO,
9001 a 14001, z něhož je patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti,
která certifikát vydala a která je registrovaná u Českého institutu pro
akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě
Evropské unie – ověřená kopie certifikátu ISO.

3.

Kritériem pro přidělení veřejné zakázky bude:
- ekonomická výhodnost nabídky

Hodnotící kritéria:
Cena………………………….. . 70 %
Dodací lhůta v měsících………..20 %
Délka záruky v měsících……….10 %

4.

Variantní nabídky podle § 70 Zákona :
- nejsou připuštěny

5.

Další skutečnosti důležité pro zpracování nabídky:
a) Žádost o účast v soutěži a zadávací dokumentaci podejte na adresu:

ENVI Agentura Ing.Vladimír Trunda, Ing.Jaromír Zikmund, Horní nám.7, 779 00
Olomouc
Telefon:588 500 534
e-mail:zikmund@email.cz
b) Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace, včetně PD
Zadávací dokumentace, s ostatními údaji o výběrovém řízení bude poskytnuta
včetně projektové dokumentace ode dne: 26.5.2008
v době od 09:00 hod do15:00 hod.
c) Výše nákladů za zadávací dokumentaci :
Zadavatel
dokumentace

nepožaduje

úhradu

nákladů

související

s reprodukcí

zadávací

Jako doklad pro převzetí zadávací dokumentace bude sloužit „Předávací protokol zadávací
dokumentace“. Uchazeč je povinen překontrolovat všechny výměry uvedené v zadávací
dokumentaci, na zjištěné rozdíly jmenovitě v nabídce upozornit a nabídkovou cenu zpracovat
tak, aby zahrnovala veškeré práce, dodávky, služby, přirážky (VRN), poplatky a pod. spojené
se zhotovením díla.
Další informace o výběrovém řízení budou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
6.

Ostatní podmínky:

6.1.

Nabídka se podává pouze v :

6.2.

Zrušení výběrového řízení:

- českém jazyce

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení podle § 84 zákona z důvodu
předložení nabídky, která není v souladu s požadavky zadavatele na požadované plnění nebo
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky; byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni
všichni dodavatelé;v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 3 nebyla uzavřena
smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.
S pozdravem

Hana Zittová
starostka obce

V Kokorách dne 20.5.2008

