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Zadavate|: Městys Ledenice

Sídlo:

Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice

Zastoupena: Ing. Miroslavem Fraňkem

Ič:

00245135

Zadavate|Yás

vYZÝv^
k

podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

kvalifikačníchpředpokladů na zhotovitele stavby

a

k prokázání splnění

,,PoDMÍnry PRo RoZvoJ oBČANSKÝCH AKTIVIT
v oSADÁcH nnĚsrysE LEDENICE"
Nejedná se zadávacíÍízenídle zákona č. |3712006 Sb., o veřejných zakázkách

l.

IdentiÍikačníúdaie o zadavateli
Nó*; rrdrr;trl, / rt;rhrd"í rtr*, r;b rhrd"í;irr, 7 j *é* ; prj;;"í Fo
"

Městys Ledenice
Sídlo / místo podnikaní / bydliště

Náměstí č.p. 89o 37311Ledenice
Identifikačníčíslo
00245135

Kontaktní osoba / telefon
Ing. Miroslav Franělď606 607 963

E-mail
sta ro s taíDo u.led en ice.

cz

2" [nťorrnaec

<r

ďru*ru a předrrrětu veřejné zakáaky

Název veřejné zakázlql

o,Podmínky pro rozvoj občanských aktivit v osadách městys
Ledeniceoo

Stručný textový popis veřejné zakázlql

Předmětem plnění zakázky je v osadách městyse Ledenice upravit stávající prostory
sloužícík setkávání občanů.Jedná se zejména o zateplení a výměnu okenních výplní _
vizýkaz qýměr, ktery je součástí této ýnry.
Místo plnění / realizace

Městys Ledenice
Předpoktádaný termín zahójení stavby / předpokládaný termín dokončenístavby max. do

Záíi2010 / Prosinec 2010

3. Posltytnutí zac!ávací doktlmentace
Zadavate|, podle $ 48 zákon a č. 137 Da06 Sb., o veřejných zakázkách poskytuje
zadáry ací dokumentaci j ako přílohu této výny.

Zadávacídokumentace je k dispozici na adrese zadavatele.
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Hodina

Datum
30.8.2010

10:00

Adresa pro podání nabídlE

Městys Ledenice, Náměstí č.p.89' 373

tt Ledenice

Jiné upřesňující údaje, lhůta pro podání nabídek

odvolat zaslanou nabídku je možnépísemnou formou nejpozději do dne otevírání
obálek

s

nabídkami.

Zadavate| si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloženénabídky, soutěž zrušit bez
jakýchkoliv zá,lvazklů k uchazečůmabez povinnosti sdělit jim důvody tohoto postupu.

Předpokládaná hodnotazaká,zky činí0'64 mil. Kč bez DPH

š:-ffiila-'x';;; oioiáeání splnění kvatifitrace

(dále jen ,,zákonan')
2 pí'- ď a'^;)
ZáHadní kvalifikační předpoklady : podk s íš;-d;í:T;T"šš";d"t.

č. 137

5.1

podle $ 50 zát<ona

Í2{lCI6 Sb.

zókona

Sptnění základních kvalifikačníchpředpokladů podle
předložením čestnéhoprohlášení:

$ 53 odst. 1 lze

prokázat

a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinnéhospbtčeni, trestný čin účastina zločinnémspolčení,podílnictví'

přijímání úplatků,podplácení, podvodu a úvěrového podvodu.
b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s přeomEtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo kzab|azení odsouzení za spáchání takového trestného činu
c) dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu
v němž bylo vydáno rozhodnutí
d)- vůčijehož majetku neprobíhá insolvenčníÍízení,
o rnpaot<u nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut protoo že majetek nepostačuje
k úhradě náktadů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen protoo že
majetek byl zcela nepostačující,nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních
právních předpisů

e)

dodavatel není v likvidaci

0

dodavatel nemá v evidenci danízachyceny daňové nedoplatky

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

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a

D
j)

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocnB uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
ktery není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

5.2 Profesní kvalffikační předpoklady - podle

$ 54 písm' a), b), d)

Splnění kvatifikačníchpředpokladů bude prokázáno předložením prosté kopie:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředměiu veřejné zakáz|<y,zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
5.3 Ekonomické afinančníl<vatifikačnípředpoklady - podle $ 55 záknna
Zaďavate| nepožaduje

5.4

Technické larulifilrační předpoklady - podle $ 56 zókona

Ke splnění technických kvaliÍikačníchpředpokladů předloží uchazeč:
Zadavatel nepožaduje

iroslav Franěk

V Ledenicích dne 12.8.2010
Na úřednÍ desce mě.sýse
Ledeníce
vyvěšeno
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předpisů, o veřejných
$ 44 zákona č. 13712006 Sb.o ve znénípozdějších

zakázkách

l.

obchodní podmínlE

obchodní podmínky budou lrycbázetv plném rozsahu ze všeobecných obchodních
podmínek podle obchodního zákoníku
Provedené práce budou hrazeny po dokončenístavby a předání zadavateli.
Doba splatnosti faktur bude 15 dní.

2.

Technické podmínlql

Zadavatel odkazuje na $ 46 odst. 1 a odst. 2 zátkona

3.

Požadavlry na varianty

Zadav ate| nepřipouští variantní řešení

4'

Požadavekna způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována na stavební práce podle předloženého soupisu
stavebních prací s popisem jednotliqých oddílůa standardů. Nabídková cena se
přípustná na základě jednottivých cen a sazetr. Cena bude
zpracuje jako cena
"";nys.
pevná a lednotkové .*v uvedené v nabídce zůstanou nezměněny po celou dobu
výstavby.

Uchazeč je povinen ocenit ýkaz ýměr, který je součástí zadánací dokumentace
v písemnéi v elektronické podobě.
Zména nabídkovéceny není možná s výjimkou případůvěcných zmén, které by
požadoval zadavatel nad rámec zadáxací dokumentace'
Dojde-li při zpracování nabídky k nesouladu mezi dokumentací stavby a qýkazem
výměr, jsou pro stanovení nabídkovéceny rozhodující údaje obsaženéve výkazu
výměr.
obsahuje_li zadávací dokumentace jakékoliv požadavky nebo odkary na obchodní
firmyo speciÍickéoznačenívýrobků, které platí pro určitéhopodnikatele nebo jeho
o"guíi"utoísložku za pítznačnéoprůmyslovévzory, ochranné známky či označení
půiodu, zadavate|umožÍuje použíti jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.

5.

PodmínlE a požadavley na Zpracoýání nabídlry

Nabídka a požadovanépodklady musí být podány písemně a podepsány osobami

oprávněnými zastupovánim organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka
bude dále obsahóvat úplnou obchodní adresu účastníkas připojením razítka
společnosti a datum. Nabídka bude předložena v uzavřené, razitl<y uchazeče zapečetěné
ď označenéobálce s nápisem ,,Podmínky pro rozvoj občanských aktivit v osadách
městyse Ledenice" a opatřena nápisem,,NEOTVIRAT"'

6.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících lritérií

Zák|adním hodnotícím kritériem bude nejnižšínabídková cena.

7.

Jiné požadavlcy zadavatele na plnění veřejné zakázlry

Každý uchazeč předložípouze jednu nabídku. Uchazeč, který bude uveden ve více než
v jedné nabídceo bude lyloučen.
Nabídka bude zpracována a předložena v českémjazyce.
Zadav ate| n epožaduj e úh radu za poskytn utí zadáv ací dokumentace.

Účastníci soutěže musí chránit informace získanév dokumentech soutěže jako
soukromé a důvěrné.Veškerédokumenty soutěže mohou být použity pouze pro účely
této soutěže.

Účastníci soutěže nebudou uznáni způsobitými, jestliže:

8.

zavinilizávažné zkreslení faktů vzhledem k poskytnufym informacím
nedodrželi smlouvu na jiné zakázce téhoŽ zadavate|e

otevíróní obálek / smlouva o dílo

otevírání obálek

a hodnocení nabídek bude provedeno dne 30.8.20L0 ve 13'00 hodin na

úřadě městyse Ledenice, náměstí č.p. 89, 373 1l Ledenice.

Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
Náklady organlzátoraýnry k podání nabídky hradí zadavate|, který téžbraďínáklady
na lyhodnocení nabídek.
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

9.

Součásti zadávací dokumentace

a) Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem ýměr v tištěné a elektronické
podobě (CD)

10. Dodatečnéinformace

k zadávacím

podmínkám

Místo stavby je volné a veřejně přístupné, je možné kdykoliv provést prohlídku místa
plnění.

Ing.

Mi

Franěk

starosta městyse

Na úřednÍ desce městyse Ledenice
vyvěšeno dne .,,',,

V Ledenicích dne 12.8.2010
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