Výzva
k podání nabídky na zhotovení stavby

"Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a
"Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a dešťové kanalizace
v ul.Rozdvojená, k.ú.Minkovice, obec Šimonovice"- větev I
Podle §38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, Vám předkládáme výzvu
k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řizení - na
provedení stavebních prací na stavbě "Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a "Rekonstrukce
komunikace, výstavba splaškové a dešt'ové kanalizace v ul.Rozdvojená, k.ú.Minkovice, obec Šimonovice"
v rozsahu ZD (omezené na větev I) a přiloženého výkazu výměr.

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel:

Obec Širnonovlce
Sídlo:
Širnonovice č.p.70, 46312 Širnonovice, okres Liberec
Zastoupena ing. Leonou Vránovou, starostkou obce
IČO: 00761886

Kontaktní místo:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha
Pracoviště Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa
Telefon, fax: 481 131 548
Kontaktní osoba: Helena Zochová, mobil.tel.č. 605283953
e-mail: zochova@clnet.cz

b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

-

Předmětem veřejné podlimitní zakázky zadávané ve zjednodušeném řízeni JSou stavební práce na akcí "Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a "Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a
dešt'ové kanalizace v ul.Rozdvojená,
k.ú.Minkovice,
obec Šimonovice"větev I podle projektů v DSP,
vypracovaných v 06/2008 a 07/2010 f.ing.Stanislav Zahradník, U Černého dolu 575/4, Liberec 4 a v souladu se
SP ZPVU/4330/044144/09-Kro
a ÚR SUUR/7120/228859/09-Ka
(SP na ul.Mínkovická ještě není vydáno,
v současné době je ve stav. řízení).
Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace v ul.Mínkovická a rekonstrukci komunikace v ul.Rozdvojené, dostavbu
a výstavbu dešťové kanalizace a výstavbu kanalizace splaškové v rozsahu větve I. Výkaz výměr je pro
zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou
a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro
podání nabídek a to formou dotazu. Stejně tak se doporučuje uchazečům vyjasnit si i další případné nejasnosti
v zadávaci dokumentaci.
Hlavní předmět zakázky v kódech CPV 45.23.24.10-9, 45.23.40.00-6, 45.23.32.28-3, 45.23.00.00-8
Předmětem plnění jsou stavební objekty:
v ul.Mínkovické 10 01 Splašková kanalizace - Kanalizační stoka A - A6
(část 1 stoky A š.0-25 dl.981m po ul.Rozdvojenou a odbočné stoky A1-A6
část 2 stoky A š.25-43 v d1.745m)
10 02 Veřejná část kanalizačních přípojek (rozdělení odpovídající 10 01)
V ul.Rozdvojená 10 01 - Splašková kanalizace - větev I
1002 - Splaškové kanalizační přípojky, veřejná část - větev I
10 03 - Dešťová kanalizace - větev I
10 04 - komunikace - větev I
10 09 - Přeložka pilířku HUP
10 10- Přeložka oplocení
10 11 - Přeložka el.pilíře PRIS
Předpokládaný termín realizace zakázky je 09/11 - 12/2012. Zahájení stavby se předpokládá v září 2011.
Předpokladem je kladné vyřízení spolufinancování z dotačního programu MZe. Ukončení max. do 31.12.2012.
Termínem ukončení je myšleno úplné a bezvadné předání díla.
Podrobná specifikace předmětu plnění a podmínky pro provedení
dokumentaci.
Na stavbu se předpokládá dotace z programu 129 180 z MZe ČR
Zadávací lhůta do 31.8.2011.

díla jsou dále specifikovány

v Zadávací

c) Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří "Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby" obsahující Obchodní a technickou část,
projektovou dokumentací vč.stavebniho povolení příp.ÚR a výkazu výměr. Zároveň obsahuje i CD s minimálním
požadovaným rozsahem SoD a ostatními povinnými formuláři, jež zadavatel požaduje vyplnit a předložit jako
součást nabídky.
Zadávací dokumentace v digitální podobě je součástí výzvy 7 uchazečům.
Dodatečné vyžádáni dokumentace pro ostatní uchazeče je možné písemně u zadavatele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Hrnčířská 2985
47001 Česká Lípa
Telefon, fax:
481 131 548
Kontaktní osoba : Helena Zochová, mobil.tel.č. 605283953
e-mail:
zochova@clnet.cz

na kontaktním místě:

Lhůta pro vyzvednutí dodatečně vyžádané zadávací dokumentace je 2 dny od objednání. Vyzvednutí zadávací
dokumentace na kontaktním místě je možné po předchozí telefonické dohodě. PD se poskytuje zdarma.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě
písemné žádosti. Dotazy se předkládají písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktního místo.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek:
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele Obecní úřad Šimonovice, Šimonovice čp.70, 463 12 Šimonovice,
okr.Liberec. Nabídky musí být doručeny nejpozději do skončení stanovené lhůty pro podání nabídek, tj.

do 14. 3. 2011, 10:00 hod
e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zájemce jako součást nabídky prokáže splnění kvalifikace předložením
dokladů o splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů podle §53 a §54 Zákona, a to způsobem podle Zákona v platném znění,
přičemž je třeba předložit doklad o oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování a
doklad osvědčující odbornou způsobilost v oboru vodohosp.stavby
a krajinné inženýrství a dopravní stavby.
Ekonomické a finanční předpoklady podle § 55 Zákona prokáže předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem
je pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to ve výši min.10mil. Kč a čestné prohlášení o
budoucím pojištění stavebně montážních prací v min.výši 10mil.Kč. Technické kvalifikační předpoklady podle §56
Zákona odst. 1 písm.a) prokáže předložením
soupisu referenčních
staveb voboru
výstavby splaškových
kanalizací a komunikací ukončených za poslední 3 roky jako přímý dodavatel vč. IN. Každá stavba splaškových
kanalizací za IN ve výši min. 15mil.Kč a 5 mil.Kč vč. referencí od objednatele a podle §56 odst.2 písm.e) prokáže
předložením kopie certifikátů ČSN EN ISO 9001.
Ostatní požadavky zadavatele:
-realizace 70% objemu prací vlastními pracovníky - podíl plnění jednotlivých

subdodavatelů

uvede na formuláři

- uchazeč poskytne zadavateli bankovní jistotu za nabídku dle §67 Zákona ve výši 400.000,- Kč formou bankovní
záruky nebo pojištění záruky (§47 zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)
formou uvedenou v Zákoně o VZ v platném znění. Originál dokladu o bankovní záruce či o pojištění záruky bude
vložen samostatně v originálu nabídky.
- vybraný uchazeč poskytne objednateli při podpisu smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla
ve výši 1 milion Kč. Bankovní záruka bude platná do podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. V nabídce
uchazeč předloží čestné prohlášení.
- zadavatel nebude poskytovat zálohy, fakturace měsíčně, splatnost faktur 90 dnů

f) Údaje o hodnotících kritériích:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

g) Ostatní údaje
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v souladu se Zákonem případně omezit rozsah plnění (viz.rozdělení
hl.stoky A v ul.Mínkovická) v závislosti na finančních možnostech zadavatele a výši obdržené dotace.

V Šimonovicích
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