Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Pro vodu, vzduch a přírodu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele
Obec Liptál
Liptál č. 331, 756 31
IČ: 00304051
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
v rámci projektu „ZŠ Liptál – zateplení fasády a výměna oken“.

2.

Předmět zakázky
Předmětem zakázky je realizace stavebních prací - zateplení stávající budovy základní školy a
výměna okenních a dveřních výplní. Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena
v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí 8.110.000,- Kč bez DPH.

3.

Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci obsahující specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci
dodavatelů, hodnotící kritéria a jejich váhy, požadavky na způsob zpracování nabídky a další
informace je možno vyžádat elektronicky, písemně nebo osobně po celou dobu běhu lhůty pro
podání nabídek, a to v pracovní době od 8.00 do 16.00 hod. u osoby zastupující zadavatele na
adrese:
H&B REAL, kom. spol., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín. Kontaktní osobou pro toto
výběrové
řízení
je:
Michaela
Rapantová,
tel.
725 675 105,
e-mail:
michaela.rapantova@hbreal.cz
Vyzvednutí zadávací dokumentace je možné osobně na výše uvedené adrese nebo na vyžádání
zaslání poštou.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet po dni oznámení této Výzvy k podání nabídek, tj. 7. 6.
2008 a končí dnem 23. 6. 2008 ve 12.00 h. Nabídky budou přijímány v uvedené lhůtě osobně
nebo doporučenou poštou v sídle společnosti zastupujícího zadavatele:
H&B REAL, kom. spol., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního
razítka. Nabídky došlé po tomto termínu budou z výběrového řízení vyloučeny.

5.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele.
V čestném prohlášení dodavatel čestně prohlásí, že:
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
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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) vůči jeho majetku neprobíhá insolventní 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) není v likvidaci,
f) 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,
g) 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,
h) nemá u příslušného finančního úřadu v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místě podnikání či bydliště dodavatele,
i)

nemá u příslušného orgánu či instituce 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.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
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.
5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě s tím, že výše pojistného plnění dosahuje min. 5 mil. Kč,
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b) údaj o celkovém obratu uchazeče a obratu dosaženého za provedené stavební práce za
předcházející 2 účetní období s limitem nejméně 15 mil. Kč/rok.
5.4. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) referenční zakázky
- seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených za poslední období s uvedením
doby provedení prací,
b) opatření v oblasti řízení
Uchazeč doloží zavedení
- ISO 9000 certifikátem systému řízení jakosti vydaným podle českých technických norem
řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou nebo certifikátem rovnocenným vydaným
v členském státě Evropské unie.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen předložit v originále
nebo úředně ověřené kopii, a to ne starší než 90 kalendářních dnů (vztaženo k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek).
6.

Ostatní ustanovení
- Projekt bude financován ze zdrojů EU, zadavatel je žadatelem o dotaci z operačního
programu životního prostředí.
- Výběrové řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže.
- Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
- Dodavatel vybraný tímto výběrovým řízením poskytne všechny nezbytné informace
subjektům provádějícím audit a kontrolu dodavatelských činností souvisejících s projektem
„ZŠ Liptál – zateplení fasády a výměna oken“, zejména se jedná o možnost kontroly
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v rámci dotačního programu, z něhož bude
zakázka podpořena a provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky.

V Liptále dne 6. 6. 2008

………………………………………..
Miroslav Vaculík, starosta obce
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