
Statutární m sto Liberec
se sídlem: Nám. Dr. E. Bene e 1, 460 59 Liberec

Zn.: CC/ZP /SKTS16/10

Výzva k podání nabídky ve zjednodu eném podlimitním ízení

V souladu s § 38 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen zákon) vyzýváme zájemce
o ve ejnou zakázku na stavební práce :

„P estavba objektu .p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6
na mate skou kolu“

k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zjednodu eného podlimitního ízení

edm tem ve ejné zakázky je kompletní p estavba stávající ubytovny v objektu .p. 787 a 788
v Liberci, ulici Gagarinova na mate skou kolku s kapacitou 125 d tí.

Areál ubytovny sestává ze dvou jednopodla ních pavilon  A a B a dvou dvoupodla ních pavilon  B a
C. Pavilony jsou propojeny spojovacím kr kem. V rámci stavebních úprav dojde u v ech pavilon  i ve
spojovacím kr ku k odstran ní stávající vestavby ubytovny a následn  bude provedena vestavba a
stavební úpravy za ú elem z ízení nových pavilon  mate ské koly pro po adovaný po et d tí

edm t ve ejné zakázky je len n celkem do 6-ti stavebních objekt :

SO1 - Úpravy pavilonu A
SO2 - Úpravy pavilonu B
SO3 - Úpravy pavilonu C
SO4 - Úpravy pavilonu D
SO5 – Úpravy spojovacího kr ku
SO6 – Venkovní úpravy

edm t ve ejné zakázky zahrnuje rovn  zpracování realiza ní dokumentace stavby.

Klasifikace p edm tu zakázky dle kódu CPV:
Stavební práce 45000000-7
Stavební úpravy budov mate ských kol 45214100-1

estavba budov 45454000-4

Doba pln ní zakázky:

•Zahájení prací – neprodlen  po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, p edpoklad 07/2010
•Po adované dokon ení celé stavby nejpozd ji do 14.10.2010

Podmínkou ú asti ve zjednodu eném podlimitním ízení je prokázání kvalifikace v rozsahu
po adovaném zadavatelem.

Dodavatel je povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad  v souladu s  §  53
zákona v návaznosti na § 62 zákona, a to estným prohlá ením.

Pro prokázání profesních kvalifika ních p edpoklad  dle § 54 písm. a), b) a d) zákona zadavatel
po aduje p edlo it:

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


• výpis z obchodního rejst íku,
• oprávn ní k podnikání v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky
• doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona . 360/1992 Sb., v platném zn ní

Zadavatel po aduje rovn  prokázání ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad
v souladu s § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu:

• pojistné krytí odpov dnosti za kody zp sobené dodavatelem t etí osob  min. ve vý i
20 mil. K ,

• obrat ze stavební innosti za 3 p edcházející ú etní období ve vý i min. 100 mil. K
v ka dém roce uvedeného ú etního období

Zadavatel po aduje prokázání technických kvalifika ních p edpoklad  v souladu s § 56 odst. 3 písm.
a), c), e) a d) v návaznosti na odst. 4 a odst. 5 zákona, v následujícím rozsahu:

• seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5
letech. Za obdobné zakázky se v tomto p ípad  pova ují zakázky v oblasti výstavby nebo
rekonstrukcí kolních, bytových nebo administrativních budov. ílohou seznamu musí
být osv ení vydaná i podepsaná objednateli o ádném provedení t chto zakázek.
Tento kvalifika ní p edpoklad splní dodavatel, který vý e uvedeným zp sobem proká e, e
v posledních p ti letech realizoval alespo  5 obdobných zakázek s finan ním objemem
min. 20 mil. bez DPH

• Zadavatel po aduje pro pln ní p edm tu zakázky dodavatele, který má zaveden a udr ován
systém ízení jakosti pro provád ní stavebních prací podle norem ady SN EN ISO
9000, nebo srovnatelných evropských norem.

• zadavatel po aduje dodavatele, který p edlo í doklad o registraci v systému ízení a auditu
z hlediska ochrany ivotního prost edí EMAS nebo platného certifikátu dle norem SN EN
ISO 14000 vydaného akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané
v lenském stát  EU nebo doklady o rovnocenných opat eních k zaji ní ízení z hlediska
ochrany ivotního prost edí.

• Dodavatel uvede jména, funkce a údaje o nejvy ím dosa eném vzd lání, odborné
zp sobilosti a praxi u osob odpov dných za provád ní stavebních prací, v etn  pracovního
vztahu k dodavateli (uchaze i). Podmínkou je:

a. min. 1 hlavní stavbyvedoucí s min. 10 let odborné praxe a jeho autorizace ve
smyslu zákona . 360/1992 Sb., v platném zn ní, v oboru pozemní stavby;

b. min. 1 zástupce hlavního stavbyvedoucího s min. 10 let odborné praxe a jeho
autorizace ve smyslu zákona . 360/1992 Sb., v platném zn ní, v oboru pozemní
stavby;

c. min. 1 p ípravá  výroby s min. 5 let odborné praxe a jeho autorizace ve smyslu
zákona . 360/1992 Sb., v platném zn ní, v oboru pozemní stavby,

• Dodavatel uvede ehled pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele i jiných
osob podílejících se na pln ní zakázek podobného charakteru za poslední 3 roky.
Podmínkou je pr rný ro ní po et min. 100 zam stnanc i jiných osob podílejících se na
pln ní zakázek podobného charakteru.

edm t zakázky, podrobné po adavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích jsou
podrobn  vymezeny v zadávací dokumentaci, kterou lze získat u osoby pov ené výkonem
zadavatelských inností, spole nosti Compet Consult s.r.o., na adrese Ruprechtická 539/19,
460 01 Liberec.

Kompletní zadávací dokumentace (ZD) v listinné i elektronické podob  bude dodavatel m poskytnuta
na základ  písemné ádosti, zaslané nejpozd ji 5 dn  p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek na
adresu pov ené osoby po tou, na fax: +420 481 030 368 nebo elektronickými prost edky na e-mail:
objednavky@competconsult.cz.
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Sou ástí ádosti o ZD bude doklad o zaplacení náklad  na reprodukci zadávací dokumentace.
Poplatek za zadávací dokumentaci iní 4.800,- K  v etn  DPH a bude uhrazen na ú et .
305596693/0300, variabilní symbol I  uchaze e. ZD bude vydána do 2 dn  ode dne doru ení
písemné ádosti, v . dokladu o zaplacení. Termín vyzvednutí dokumentace je nutno dohodnout
telefonicky na tel.: +420 606 382 294, a to v pracovní dny v dob  od 08:00 do 15:00 hod.

Dodate né informace k zadávací dokumentaci je mo né po adovat nejpozd ji do 5 dn  p ed koncem
lh ty pro podání nabídek.

Lh ta pro podání nabídek kon í dnem 07.07.2010 v 10:00 hod. Místem pro podání nabídky je
kancelá  spole nosti Compet Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec. Nabídky je
mo no podat osobn , v po-pá od 08:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na vý e uvedenou adresu
pov ené osoby tak, aby nabídky byly na tuto adresu doru eny nejpozd ji do konce lh ty k podání
nabídek. Pozd ji doru ené nabídky se neotvírají.

Zadávací lh ta iní 60 kalendá ních dní.

Otisk ú edního razítka

.....................................………..
Mgr. Pavel Kalous v.r.

vedoucí odboru kolství, kultury a sportu
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