Veřejná zakázka:
„Chudeřice, kulturní dům - zlepšení tepelně - tech. parametrů obvod. konstrukcí“

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY
Veřejn{ zak{zka
pro zjednodušené podlimitní řízení dle z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch,
v r{mci zad{v{ní podlimitní veřejné zak{zky na stavební pr{ce s n{zvem:
N{zev projektu:

„Chudeřice, kulturní dům – zlepšení tepelně – tech. parametrů
obvod. konstrukcí“
Identifikační číslo projektu: 24274049

Ozn{mení o zah{jení výběrového řízení:
Tato veřejn{ zak{zka je zad{v{na jako podlimitní veřejn{ zak{zka ve smyslu ustanovení § 12
odst. 2 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v platném znění (d{le jako „z{kon“),
kdy předmětem veřejné zak{zky jsou na stavební pr{ce dle ustanovení § 9 a n{sl. z{kona.
Tato veřejn{ zak{zka je zad{v{na formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu
s ustanovením § 25 a § 38 z{kona a dle Z{vazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP, účinných od 14. 3. 2014.

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Obec Chudeřice

se sídlem:

Chudeřice 31, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268887

jejímž jménem jedn{:

Ing. Miloš Veselý, starosta obce

mobil:

+420 602 455 720

e-mail:

chuderice.ou@seznam.cz

bankovní spojení:

č. ú. 1080801389/0800
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Kontaktní osoby zastupující zadavatele:
Profesion{lové, a.s.
sídlem:

Hradec Kr{lové, Masarykovo n{městí 391, PSČ 500 02

IČ:

288 06 123

DIČ:

CZ28806123

jejímž jménem jedn{:

David Studnička, předseda představenstva

kontaktní osoba:

Ing. Bc. Alena Zahradníkov{

telefon, fax:

+420 724 689 097

e-mail:

alena.zahradnikova@profesionalove.cz

bankovní spojení:

5000001735/8040 Oberbank AG, pobočka Hradec Kr{lové

Popis předmětu zak{zky:
Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci "
Chudeřice, kulturní dům - zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových
konstrukcí ", jejíž rozsah je d{n projektovou dokumentací v rozsahu DPS zpracovanou
projekční kancel{ří Project A plus, s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov, IČ 288 28 089 v březnu
2014- Zodpovědn{ projektant: Ing. Ondřej Zummer, č. a. 0500537.
Specifikace projektu: Stavební úpravy st{vajících konstrukcí včetně nutných tepelněizolačních opatření ob{lky budovy vedoucí k výraznému snížení energetické n{ročnosti
budovy a výměny původních výplní otvorů a zateplení střechy.
Přesné vymezení předmětu zak{zky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová
dokumentace a v Soupisu prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).

Místo realizace zak{zky:
Místem realizace stavebních prací dod{vaných v r{mci tohoto výběrového řízení je
katastr{lní území Chudeřice.
Místo plnění: objekt Kulturního domu, st. p. č. 54/4, 54/3, 54/1, 54/2, 54/5, 54/6 a 53/1,
v k. ú. Chudeřice.
Podrobn{ specifikace místa realizace a rozsahu stavebních prací této veřejné zak{zky
bude uvedena v n{sledné Zad{vací dokumentaci k této veřejné zak{zce a jejích příloh{ch.
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Klasifikace předmětu veřejné zak{zky dle kódů CPV:
Klasifikace předmětu zad{vacího řízení
Hlavní předmět:
CPV 45 22 32 20-4 opl{štění budov
Další předměty:
CPV 45 00 00 00 - 7 stavební pr{ce
CPV 45 32 10 00 -3 tepelné izolace
CPV 45 42 11 00 -5 instalace a mont{ž dveří a oken a souvisejících výrobků

Předpokl{dan{ hodnota zak{zky:
Předpokl{dan{ hodnota této veřejné zak{zky byla zadavatelem stanovena v souladu s
§ 13 a 16 z{kona ve výši 9.900.000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro pod{v{ní nabídek:
Nabídky v tomto výběrovém řízení mohou být dodavateli pod{ny do 19. 06. 2014 do
9:30 hod. Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude
pohlíženo, jako by nebyly pod{ny a uchazeč bude zadavatelem v souladu s ustanovením §
71 odst. 6 z{kona bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla pod{na po uplynutí
lhůty pro pod{ní nabídek.

Místo pro pod{v{ní nabídek:
Nabídky se přijímají v sídle osoby zastupující zadavatele na adresu: Profesion{lové
a.s., Masarykovo n{m. 391, 500 02 Hradec Kr{lové, a to do konce lhůty pro pod{ní
nabídek, poslední den do 9:30 hod.
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu
zadavatele: Profesion{lové a.s., Masarykovo n{m. 391, 500 02 Hradec Kr{lové.
Podané nabídky osoba pověřen{ zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového
čísla, data a času jejich doručení.
Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v poslední den lhůty pro pod{ní
nabídek, tj. dne 19. 06. 2014 do 9:30 hod.

Veřejná zakázka:
„Chudeřice, kulturní dům - zlepšení tepelně - tech. parametrů obvod. konstrukcí“

Poskytov{ní zad{vací dokumentace:
Příloha č. 1 Zad{vací dokumentace obsahující kompletní projektovou dokumentaci k
provedení stavebních prací bude poskytov{na na z{kladě vyž{d{ní u kontaktní osoby
zastupující zadavatele a to Ing. Libor Špatenka, tel. č.: 776 736 573, e-mail:
libor.spatenka@profesionalove.cz. Příloha č. 1 zad{vací dokumentace bude poskytov{na
dodavateli až po úhradě n{kladů na reprodukci ve výši 2.500,-Kč bez DPH ve prospěch
zadavatele prostřednictvím společnosti Profesion{lové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec
Kr{lové, Masarykovo n{městí 391, PSČ 500 02. Platba bude provedena složením peněžní
č{stky na účet číslo: 5000001735/2010, variabilní symbol – IČ uchazeče nebo platbou v
hotovosti. Ověření uskutečněné platby dle výše uvedeného bude osobou zastupující
zadavatele – společností Profesion{lové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec Kr{lové,
Masarykovo n{městí 391, PSČ 500 02 provedeno před před{ním či zasl{ní předmětné
Přílohy č. 1 této Zad{vací dokumentace (v případě, že nebude platba platně a ř{dně
zaevidov{na a přijata na výše uvedeném bankovním účtu, bude osobou zastupující
zadavatele vyžadov{no k předložení potvrzení o složení shora uvedené č{stky, a toto
potvrzení potenci{lní dodavatel povinně předloží, jinak mu nebude Příloha č. 1 této
Zad{vací dokumentace poskytnuta).

Kvalifikační předpoklady:
Dodavatel v r{mci své nabídky prok{že kvalifikační předpoklady stanovené
v Zad{vací dokumentaci. Bez splnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů
nebude předložen{ nabídka hodnocena. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené
pro pod{ní nabídek prok{zat svoji kvalifikaci:
I. splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů;
II. splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
III. prohl{šení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zak{zku;
IV. splnění technických kvalifikačních předpokladů.

I. Z{kladní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prok{z{ní splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů
uchazeče v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 z{kona.
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II. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prok{z{ní splnění profesních kvalifikačních předpokladů
uchazeče v rozsahu ustanovení § 54 písm. a), b) a d) z{kona, tj.:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zaps{n;
b) doklad o opr{vnění k podnik{ní podle zvl{štních pr{vních předpisů (t. j. živnostenský list
či výpis z živnostenského rejstříku);
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle z{kona č. 360/1992 Sb.).
III. Prohl{šení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zak{zku
Zadavatel požaduje prok{z{ní splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
v rozsahu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) z{kona.

IV. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prok{z{ní splnění technických kvalifikačních předpokladů
uchazeče v rozsahu ustanovení § 56 z{kona:
a) referenční list, kde bude uveden seznam významných stavebních prací a souvisejících dod{vek
a služeb provedených dodavatelem spočívajícím v realizaci stavby jako je předmět této veřejné
zak{zky a zahrnující min. stavební pr{ce spočívající v zateplení obvodového pl{ště
administrativních budov či objektů občanské vybavenosti včetně výměny zdroje vyt{pění. Pro
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadov{no, aby uchazeč (dodavatel) předložil
referenční list obsahující min. 4 reference o těchto stavebních pracích poskytnutých
dodavatelem v posledních 5 letech v hodnotě rozpočtových stavebních n{kladů alespoň u jedné
referenční zak{zky min. ve výši 4,8 mil. Kč bez DPH; a u ostatních referenčních zak{zek min.
ve výši 2.400.00,- Kč bez DPH za každou z nich a to s obdobným plněním odpovídajícím
předmětu této veřejné zak{zky.
b) seznam techniků a odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zak{zky, a to
zejména techniků či odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (min. 1 specializovaný technický pracovník
s min. 5 letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zak{zky zaměřených na
pozemní stavitelství).
c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zak{zek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení (min. 5 zaměstnanců či obdobných osob za posledních 5 let a d{le čestné
prohl{šení se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu min. 1 vedoucího
zaměstnance za posledních 5 let).
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Podrobn{ specifikace kvalifikačních předpokladů a způsobu jejich prokazov{ní v r{mci
této veřejné zak{zky bude uvedena v n{sledné Zad{vací dokumentaci k této veřejné
zak{zce a jejích příloh{ch.

Hodnotící kritéria:
Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzov{ní a hodnocení nabídky, které nebudou
úplné z hlediska zad{vacích podmínek, a d{le bude postupovat v souladu s ustanovením §
76 až § 79 z{kona.
Z{kladním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomick{ výhodnost
nabídky.

Podrobn{ specifikace a způsob jejich posuzov{ní a hodnocení v r{mci této veřejné
zak{zky bude uvedena v n{sledné Zad{vací dokumentaci k této veřejné zak{zce a jejích
příloh{ch.

Jazyk pod{vaných ž{dostí o účast:
Nabídky budou pod{v{ny v českém jazyce.

Další informace k zad{vacím podmínk{m:
Poskytov{ny na z{kladě ž{dosti u kontaktní osoby zastupující zadavatele:
Profesion{lové, a.s. se sídlem Hradec Kr{lové, Masarykovo n{městí 391, PSČ 500 02
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníkov{
Telefon, fax:
+420 724 689 097
E-mail:
alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V Chudeřicích 02. 06. 2014

<<.<<<<<<<<<
Ing. Miloš Veselý
starosta obce

