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Zadzvatel: MěstysLedenice

Sídlo:

Nríměstí č.p. 89,373 1)' Ledenice

Zastoupena: Ing. Miroslavem Fraňkem

tč,

00245135

Zadavatel Vás

\ryzÝv
^
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

kvaliíikačníchpředpokladů na zhotovitele stavby

a k přokízání splnění

MYSLETÍNSKÁ ULICE - STAVEBNÍ Úpnavy
"LEDENICE' VODOVODU A KANALIZACE*

1. IdentiÍikačníúdaje o zadavate|i
Názeý zadavatele / obchodní fitma / obchodní nózev / jméno a příjmení u

Městys Ledenice
Sítllo / místo podnilainí / bydliště

Níměstí č.p. 89' 373 11 Ledenice
Ide tilkačníčíslo
00245135

Kon akt rí osoba / teleÍon
Ing. Miřoslav FranělJ606 607 963

E-mail
stařosta@ou.ledenice.cz

Fo

2' lnformace

o

drubu a předmětu veřejné zakázky

Nózev yeřeiné za]ajzlcy

-

,,Ledenice, Mysletínská ulice
stavební úpravy vodovodu a kanalizace"
struw

textový popis veřejné zakázky

Projekt řeší obnovu a povodní poškozenékanalizačnísítě a doplnění vodovodní sítě.
Předmětem plnění zakázka je kompletní dodávka stavebních a montážních prací dle
projektové dokumentace, která je součástítéto r.ýzvy.
Místo pl ění / rcalizace

Městys Ledenice
Předpokládatrý ternín zahQení stavby / předpoklódalťý temín dokD ěehi staýby mat do

Řílen 2010 / Přosinec 2010

3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel' podle $ 48 zá'kola č, I3712006 Sb.' o veřejných zakázkách poskytuje
zadávací dokumeutaci jako příohu léto Yýzvy.
Zadávací dokumentace je k dispozici na adřese zadaYatele.

4. Lhůta přo podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslán-v
nebo předány osobně

Datum
26.10.2010

Hodina
10:00

Ádresa pro podáni nabídlq,

Městys Ledenice' Nliměstí č.p. 89' 373 l1 Ledenice
Jiné upřesňující údaje, lh'ttta pto podóní nabídek
Uchazeči mohou své nabídky předložit do úterÝ 26.10.2010 do 10.00 hodin

odvolat zaslanou nabídku je možnépísemnou forrnou nejpozději do dne otevírání
obálek s nabídkami'

všechÍynabídky doručenó po

tomÚo termínu nebudou

přijaty'

Zadavatel si lyhrazuje přávo odmíttrout všechny před|ožené nabídkT, soutěž zrušit bez
jakýchkoliv závazků k uchazečům a bez povinnosti sdělit jim důvody tohoto postupu.
Předpokládaná hodnota zakázky činí5,5 mil' Kč bez DPH

5. Požadavky na prokázání splnění kvaliÍikace podle $ 50 zákona
č. 137l2006 Sb. (dále jen
''zákona")

5.1

ZáHadní kvalifkačnípředpoklady podle $ 53 otlst. 1 a $ 53 odst.
zókona

předpokladů podle
sp|nění základních kvaliÍikačíích

předložením čestnéhoprohlášení:

s 53

2

pism. a), b), c)

l

lze přokázat

odst.

c) dodavatel nenaplnil skutkoYou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zYláštního právního předpisu

d) vůčijehož majetku neprobíhá insolvenčÍířízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenčnínávřh nebyl zamítnut proto, ž€ majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zřušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující,nebo zayedena Íucená zpráva podle zvláštních

právních předpisů

e)

dodaYatel Dení v likvidáci

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní

i)
j)

pojištění

dodavatel nebyl v posledních 3letech přavomocně disciplinárně potřestán či mu
nebylo přavomocně uloženo kárné opatření podle zvlrištních právních předpisů
který není veden v rejstříku osob

se

zákazem plnění veřejných zakázek

Podle s 53 odst. 2 požaduje zadavatel dále předložení v prosté kopii:

a) Yýpis z evidence rejstříku třestů
b) potvřzení příslušnéhoíinančníhoúřadu, zda v eyidenci daní nemá daňové
nedoplatky

c) potvrzení příslušnéinstituce,
sociálním zabezpečení

5.2

Pro;fesní kvalifkačnípředpoklady

zda nemá nedoplatky na pojistném a na penále na
_

podle $ 54 písn. a), b)' d)

splnění kvaliíikačníchpředpokladů bude prokázáno předložením ořiginílu nebo
ověřené kopie:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či r"ýpis

z

jiné obdobnó

evidence

b) doklad o opřávÍění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky' zejména doklad prokazující příslušné
iivnost€nské oprá\ nění či licenci

5'3 Ekonomíeké aJinančníkvaliJikačnípředpoklady podle

$ 55 zákona

a) Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy, jejímžpředmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 6
mil. Kč _ origináI nebo ověř€ná kopie

5.4 Technick

kvaliJikaění předpoklatly - podle s 56 zóko a

Ke splnění technických kvalifikačních předpokládů předtožíuchazeč:

a) seznam obdobných staYebních prací (kanalizace' vodovody, čov) provedených
dodavatelem za poslední 3 roky v objemu minimálně 6 mil' Kč bez DPII zá
jednu akci _ doložit minimálně 5 akcí

b) osvědčenío vzdělání a odborné kvaliíikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců a osob odpovědných zá vedení realizace příslušných stavebních
přací - autorizovaný technik nebo inženýr pro vodohospodářské stavby

c) certifikáty

systému řízení jakosti ISo 9001

d) certifikát systému environmentálního managementu _ Iso

14001

6. Udaje o hodnotícíchkritériíCbpodle $ 78 Zákoná
základ!.ím hodnotícim k}itéřiem pro zadání veřej
je nejnižšínabídkoYí cen..

é zakázky

podle $ 78 odst. 1 písm' b)
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