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

Zn.: CC/O /TS6/10

Výzva k podání nabídky a k prokázání spln ní kvalifikace
v rámci otev eného zadávacího ízení pro ve ejnou zakázku

Vá ený dodavateli,
v souladu s § 38 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen
„zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci zjednodu eného
podlimitního ízení na ve ejnou zakázku: „Revitalizace Soukenného nám stí - realizace“.

edm tem ve ejné zakázky je roz ení p í zóny na severní stran  Soukenného nám stí
za ú elem zamezení stávajícího provozu vozidel od vyúst ní Pra ské ulice sm rem ke
kavárn  Nisa.  Dále pak zp ístupn ní a roz ení parku, p em  zachován bude prodejní
kiosek, podzemní toalety, sloupy ve ejného osv tlení a trolejového vedení..

Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky:
Výstavba p ích zón - kód CPV: 45233262-3
Chodníky a jiné zpevn né plochy - kód CPV: 45233160-8
Vyrovnávání povrchu pro parky - kód CPV: 45236250-7
Instalace a montá  pouli ního vybavení - kód CPV: 45233293-9
Slu by vysazování a údr by zelených ploch - kód CPV: 77310000-6
Um lecká díla - kód CPV: 92311000-4
Technické projekty pro provád ní stavebn  in enýrských prací  - kód CPV: 71322000-1

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  dle § 53
zákona v návaznosti na § 62 zákona – estným prohlá ením.

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

• výpis z obchodního rejst íku, je-li do n j dodavatel zapsán;
• oprávn ní k podnikání pokrývající p edm t ve ejné zakázky – tj. min. pro obory

provád ní staveb, projektová innost ve výstavb  a výkon zem ských inností,
ivnost volná pro p edm t pln ní ve ejné zakázky (velkoobchod a maloobchod, slu by

pro zem lství a zahradnictví);
• doklad osv ující odbornou zp sobilost dodavatele, nebo osoby jejím

prost ednictvím odbornou zp sobilost zabezpe uje, a to
- doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona . 360/1992 Sb.,

v platném zn ní, a to u osob, jejím  prost ednictvím zabezpe uje odbornou
zp sobilost.
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Pro prokázání ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad  v souladu § 55
odst. 1 písm. a) a c) zákona zadavatel po aduje p edlo it:

• platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejich  p edm tem je pojistné krytí
odpov dnosti za kody zp sobené dodavatelem t etí osob  min. ve vý i 20 mil. K ,

em  toto poji ní bude dodavatel povinen udr ovat po celou dobu provád ní díla;
• údaje o celkovém ro ním obratu ze stavební innosti v oboru dopravního stavitelství za

edcházející 3 ú etní období, p em  tento obrat za poslední t i roky bude init min.
100 mil. K  v ka dém roce uvedeného období.

Pro prokázání technických kvalifika ních p edpoklad v souladu § 56 odst. 3 písm. a) a
d) v návaznosti na odst. 4 a odst. 5 zákona zadavatel po aduje p edlo it:

• seznam min. 6 obdobných zakázek v oblasti dopravních staveb s podílem terénních
a sadových úprav, z nich  alespo  dv  s finan ním objemem ka dé z nich min. 25 mil.

 v . DPH a alespo ty i obdobné zakázky s finan ním objemem ka dé z nich min.
15 mil. K  v . DPH. P ílohou tohoto seznamu budou min. 3 osv ení o ádné
realizaci obdobných zakázek uvedených v seznamu, z nich  alespo  jedna s finan ním
objemem min. 25 mil. K  v etn  DPH a dal í alespo  dv  obdobné zakázky
s finan ním objemem ka dé z nich min. 15 mil. K  v etn  DPH;

• doklad o registraci v systému ízení a auditu z hlediska ochrany ivotního prost edí
EMAS nebo platného certifikátu dle norem ISO 14000 vydaného akreditovanou
osobou;

• platný certifikát prokazující zavedení systému ízení jakosti pro provád ní stavebních
prací podle norem ady SN EN ISO 9000 nebo srovnatelných evropských norem.

Pro prokázání technických kvalifika ních p edpoklad  v souladu s § 56 odst. 1 písm. e)
zákona zadavatel po aduje p edlo it:

• technický popis a katalog obsahující fotodokumentaci ve kerého nabízeného mobiliá e
(lavi ky, odpadkové ko e, pítka, apod.).

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 (p. Helena
Ogur áková) nebo elektronicky na e-mail: objednavky@competconsult.cz.
Sou ástí písemné ádosti o ZD bude doklad o zaplacení náklad  na reprodukci zadávací
dokumentace. Poplatek za zadávací dokumentaci iní 6.400,- K  v etn  DPH a bude
uhrazen na ú et íslo: 305596693/0300, p em  jako variabilní symbol dodavatel uvede
své I . 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 8:00 do 15:00 hodin s paní Helenou Ogur ákovou.
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 po íná b et dnem následujícím po dni odeslání této výzvy
zájemc m a kon í dne 21.05.2010 v 10:00 hodin. Nabídka bude doru ena na adresu
pov ené osoby – Compet Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec 1.
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Zadávací lh ta za íná b et okam ikem skon ení lh ty pro podání nabídek. Zadávací lh ta
iní 60 kalendá ních dní.

Za p edlo enou nabídku p edem d kujeme.

V Liberci dne 04.05.2010

Za zadavatele:......………………........……..
Ing. Ladislav Fuchs

vedoucí odboru technické správy ve ejného majetku
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