EVROPSKÁ UNIE
Operační program Životní prostředí
Pro vodu, vzduch a přírodu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Veřejný zadavatel

Město Dobruška
tímto v souladu s ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá dodavatele k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem:

,,Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky‘‘
(dále jen „zakázka“)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat:

Město Dobruška
00274879
CZ00274879
nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Bc. Petr Tojnar, starosta

Kontaktní osoby :

Ivo Hagara, investiční technik
email: i.hagara@mestodobruska.cz ,
tel.:494629656, mob: 724 962 673

II. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
II.1. Druh veřejné zakázky
Zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce. Zakázka je spolufinancována ze
zdrojů EU.
Nabídky mohou být podány výhradně v českém jazyce
II.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prácí spočívajících v zateplení
obvodového pláště, zateplení prostoru střechy, výměně otvorových výplní na budově
a stavebních úpravách uvnitř objektu ZŠ Františka Kupky v Dobrušce - budově čp. 350
v ulici Fr. Kupky v Dobrušce a ve zřízení bezbariérové přístupové rampy.
Opatření vzešla ze zpracovaného energetického auditu.
Stavba spočívá v těchto hlavních bodech:
Program „Zateplení školních budov“ :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vybourání oken a vchodových dveří a jejich náhrada novými
dřevěné rámové konstrukce pro okna v prostoru schodišť a WC
zateplení obvodového zdiva
nový střešní plášť
zateplení strojovny výtahu
zateplení soklu

Související stavební úpravy a opravy :
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

vybourání vyznačených vnitřních příček
vyzdění nových meziokenních pilířů a nadezdění parapetů
vybourání krytů těles ÚT
úprava příček v 1.NP a 2.NP
nové podhledy SDK
úprava oplechování na střeše sousedního objektu tělocvičny
nový hromosvod
výměna střešních ventilátorů s úpravou potrubí
oprava okap.chodníků
úprava svahování ve dvorní části
přístupová rampa
úprava markýzy nad vchodem
nadezdění atiky

Předmětem zakázky je dále poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (zejména
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění publicity projektu,
zajištění dodávek a služeb nezbytných k řádnému provedení stavebních prací).
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
II.3. Klasifikace zakázky CPV
CPV 45 40 00 00 – 1 Práce při dokončování budov

II.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9 732 652 Kč bez DPH
II.5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je budova čp. 350 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce - objekt ZŠ
Františka Kupky.
II.6. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací

do 25. 7. 2011

Požadovaný termín dokončení zakázky :

nejpozději do 100 kalendářních dnů od
sjednaného dne zahájení prací

Podmínky, za nichž je přípustné prodloužení termínu pro dokončení zakázky, jsou stanoveny
v obchodních podmínkách.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele (např. prodloužení zadávacího
řízení v důsledku podaných námitek) nebude možné zahájit plnění zakázky
v předpokládaném termínu, bude termín zahájení plnění posunut na nejbližší možný termín
po pominutí překážek. V případě, že plnění zakázky nebude možné zahájit nejpozději
1.10.2011, bude celé plnění zakázky přesunuto do roku 2012. V takovém případě bude ve
smlouvě o dílo jako den zahájení prací sjednán den 1. 4. 2012.

III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace pro zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka
Kupky“ je zpracována v souladu s § 44 zákona a tvoří ji Textová část zadávací dokumentace
a její přílohy :
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 –

Projektová dokumentace
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ( dále jen „výkaz výměr“)
Obchodní podmínky - vzor smlouvy o dílo
Formulář „Krycí list nabídky“
Formulář „Seznam subdodavatelů“
Grafický manuál povinné publicity OPŽP

Pro touto výzvou zadavatelem obesílané dodavatele je zadávací dokumentace v elektronické
podobě ve formátech pdf, xls. na CD přílohou této výzvy.
Ostatním dodavatelům zadavatel poskytne zadávací dokumentaci v zákonné lhůtě na
základě jejich písemné žádosti doručené poštou, emailem či faxem, v případě žádosti o
zadávací dokumentaci v listinné podobě po uhrazení nákladů spojených s poskytnutím
zadávací dokumentace. Dodavatel ve své žádosti uvede, v jaké podobě požaduje zadávací
dokumentaci poskytnout.

Osobně si lze zadávací dokumentaci vyzvednou u níže uvedené kontaktní osoby zadavatele
na Městském úřadu Dobruška, oddělení investic, nám. F. L. Věka 11, Dobruška , č.dv. 44.
Zadavatel požaduje v souladu § 48 odst. 5 zákona v souvislosti s poskytnutím zadávací
dokumentace v listinné podobě úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace, a to
ve výši 800 Kč bez DPH. Zadavatel nepožaduje v souvislosti s poskytnutím zadávací
dokumentace úhradu poštovného ani balného. Výše úhrady za poskytnutí zadávací
dokumentace v listinné podobě je tak stejná při zaslání zadávací dokumentace dodavateli
poštou i při osobním vyzvednutí dodavatelem u zadavatele.
Poskytnutí zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD je bezplatné.
Stanovenou částku za poskytnutí zadávací dokumentace v listinné podobě je třeba uhradit
před poskytnutím dokumentace. Částku je možné uhradit některým z těchto způsobů :
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Dobruška v 2. patře budovy čp. 11 na nám. F.L.
Věka v Dobrušce.
b) na účet města Dobrušky č. 19-1721571/0100 vedený u Komerční banky, a.s. – jako
variabilní symbol bude při platbě uvedeno IČ dodavatele.
Kontaktní osobou zadavatele pro poskytnutí zadávací dokumentace je :
Ivo Hagara, investiční technik
email: i.hagara@mestodobruska.cz ,
tel.:494629656, mob: 724 962 673
IV. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje po uchazečích prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 a) – l) zákona, profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) a d)
zákona, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) a c)
zákona a technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona.

III.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – l) .
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže čestným prohlášením,
jehož přílohou budou seznamy dle písm. k) – l). Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za
uchazeče.
III.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních

předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a d)
zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské
oprávnění či licenci.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel
předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro
obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky - Pozemní stavby, pro osobu
pověřenou vedením stavby.

III.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění ekonomických
kvalifikačních předpokladů podle

a finančních

podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona – předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu podnikatelské činnosti
třetí osobě; limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč pro jednu pojistnou
událost. Pojistná smlouva musí být účinná po celou dobu realizace zakázky.
Namísto pojistné smlouvy může být předložen pojistný certifikát či potvrzení pojišťovny o
existenci pojištění.
V případě, že nabídka bude podávány více dodavateli jako společná nabídka podle § 51
odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv
dodavatelem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí vyplývat z předložené
smlouvy či jiného dokladu o pojištění.
podle ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona - předložením údajů o obratu dodavatele v
posledních 3 účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky (stavební činnost).
Zadavatelem stanovená minimální výše obratu v každém z posledních tří účetních období je
stanovena min. 15 mil. Kč za jedno účetní období.
Požadovaný kvalifikační předpoklad prokáže dodavatel doložením čestného prohlášení,o
výši obratu, které musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
III.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

- podle §56 odst. 3 písm. a) zákona - předložením seznamu nejvýznamnějších
stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let,
přičemž stavbou obdobného charakteru se rozumí pro účely tohoto zadávacího řízení
jakékoli zateplovací práce včetně výměny otvorových výplní. Seznam bude předložen formou
čestného prohlášení.
Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů stavebních prací nejméně ke 3
stavbám uvedeným v seznamu, každá v hodnotě min. 2.000.000,- Kč bez DPH. Osvědčení
bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto byly
provedeny řádně a odborně. Osvědčení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za objednatele.
III.5. Společná ustanovení k prokazování kvalifikace
Veškeré doklady prokazující splnění základních, profesních, ekonomických a finančních a
technických kvalifikačních předpokladů postačí předložit zadavateli v prosté kopii.
Zadavatel je oprávněn vyzvat dle § 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy uchazeče, se
kterým má být uzavřena smlouva, k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů, jejichž prostými kopiemi dodavatel prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro
podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
Uchazeči mohou prokázat kvalifikaci rovněž certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (§ 134) platným nejméně k poslednímu dni lhůty pro podávání
nabídek nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125), který není k
poslednímu dni lhůty pro podávaní nabídek starší než 3 měsíce.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat způsobem stanoveným v této výzvě
všichni dodavatelé společně.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit :
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace,
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm.
j) - uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem – doložení výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění

kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle § 51 odst. 7 zákona o
veřejných zakázkách.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání
splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy.
V. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona).
Zadavatel stanoví, že pro hodnocení nabídkové ceny jde rozhodná její výše bez daně
z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit
nabídku pouze jednoho uchazeče.
VI. PROHLÍDKA MÍSTA PRODLENÍ
Zadavatel umožní zájemcům prohlídku místa budoucího plnění, a to dne 13. 6. 2011 od
10.00 hodin. Sraz účastníků prohlídky je před budovou čp. 350 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
(budova ZŠ Fr. Kupky).
Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění je Ivo Hagara – investiční technik, mob.:
724 962 673.

VII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 23.6. 2011 v 9:00 hodin.
Nabídky je možné zasílat na adresu zadavatele Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01
Dobruška poštou či předat osobně na podatelnu Městského úřadu v Dobruška a to každý
pracovní den (PO, ST od 8.00 do 17.00 ho a ÚT, ČT od 8.00 do 15.00 a PÁ od 8.00 do 13.30
hod.), v poslední den lhůty pouze do 9.00 hodin. V případě zaslání nabídky poštou je
rozhodující okamžik doručení zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště k přepravě.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena
razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem :
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky“
Na obálce musí být adresa na níž je možno zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona.
VIII. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 6. 2011 ve 10.00 hodin v zasedací
místnosti č. 301 v budově Městského úřadu Dobruška, nám. F.L. Věka č.p. 11, 518 01
Dobruška.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit pověření zástupci uchazečů.
IX. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podávání nabídek.

V Dobrušce dne 6.6.2011
………………………………………
Bc. Petr Tojnar, starosta

