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Jiné upřesňujíct údaje,'Ihůta pro podóní nabídek
'i:i,,,i|:',
otevíránÍ
ďne
do
o.i"olul iaslanou uabídku je možnépÍsemnou formou nejpozdějt

obálek s nabidkami.

soutěř zrušit bez
Zadavgtel si ryhrazuJe právo odmítnout všechny předložené rybí{kvl
postupu'
jim
tohoto
důvody
sdělit
jaxýcnxoriv zívazkůi* ucbaz$ům a bez poviunosti

5. P-fuď--'k}.nn prox,*oani spinění kv*liťikx** podle
č. 13712006 Sb. {dále jen ..zákona"}

$

sCI

rrikonn

erilor*

lze proházat
Splnění zaxa*nictr kvaliíikačníc}rpředpokladů podle $ 53 ortst. l^
prohlíšeni;
přtdložrniln čegtněho
prospěch
a} dodavatel neřryl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáctraný ve
podílrricr'*í'
rločinnóbo spalčení,trcstný čin účastinn zločinnémspolčeni,
přijÍmání úptattů,poďplácení, podvotlu r úvěrovóho podvodu'
podstata
b) rtodavatel ntlryl pravorrtocně otlsouzen pro trestný čin-,..jehož ;kutková
předpisů
prívních
podte
zvl{štních
dodav*tete
souvisí s přetlnrďtern prrdnikání
ntbo došlo lr zahlazeni odsouzeni z* spácbání takověho trestného činu

c} dodtvatel

v posltdních 3 letech nonaplnil skutkolou

psdstltu jednáni nskalé

soutěže fornlou podptríccní po<tle zvláštního právnfuc předpisu

insolyenčni
d} vůčijehtlř majeÍku neprribíhínebo v poslulních 3 leter:h ntproběblo
' řízeii, v něnrí byto v1:dáno rozhorlnuií o ůpartku nebo iurolyenčnínrlvrh neb;*l
řízenín
zamítnut proto,ie **;.t"x nepostačuje kúhrldě nákladů Ínsolventního
nebo
nepostačující,
zcela
byl
íe
majetek
nebo neřryt konkurz zrušen $roto,
předpisů
právních
poetle
evláštních
zaveden* nucenii správa

e} dodavatcl není v likvidaci

$

dodavatel rremá v evitlenci daní zachyceny daňovó nedoplaÍlry

g} dodavatel nemrí ncdoplatek na pojistnóm a na peníle na veřejné edravotní
či bydliště
pojištěni, a to jak r' e.ste republice,iak v zemi sídla' míst* podnikání
dodavat*le

a
h) dodavatel ntná nedoplaiek na pojistném a na peuále na socislní zabezpcčení
přispěvku na rt{tní poliliku zaměstnanosli

i)
j)

potrestán či mu
dodavatel nebyl v posledních 3 leíech pravomocně disciplinárně
přsdpisů
právnícb
porlle
zr'láštních
trprtření
kárné
uloženo
nobylo pr"'orrro.nt

který není vederr v rejstříku osob

s*

zíh*zcm plnsní veřrjných lrakÁztk

kteři
k} kt*rý předloží seunam statutáťních orgánů nebo členůstatutárnísh orgánů'
v posledních 3 letech pracovall u zadayatele a

kteří
l}' který přertloží seznam zgměstuanců nebo čleuůstatutdrních orgánii'
s
rozhodovací
pozici
v
a
byli
u post*anich třech leteeh pracoyali u zgdavatele
akciové
pravomocí pro rczhodování o veřejnýtk zakárksch a který, m{'li formu
neř
rysšim
akcií
podítcm
s
akcionářů
stznam
přetlloží aktuátni

spalečnosti'
10 %.

m)ktor"j.omá-liformuakciovéspolečrosti,mávyrlánypouzcakcienajménon
"
pr"jtoxi akturilní šeznsm nkďonářů ve thůtě podle $ 52 zákona o veřejných
eakázkách

iia*

$ 54 písm' q)' b)' d)

sprnc;í kvali{ikačníenpreaprr6aaů bude prokázáno přerlložením prosté kopie:
a} výpisu z ottchodního rejstřiku, pokud je v něm zapsán, či výpis zjinó obdobrré
tviďcuce

y
b) doklad o oprávnění k podnikání podle z;vlíštníchprívních předpisů rozsahu

příslušné
ortpovírlajícímpředměiu veřejné iakázky, zejména doklad prokazující
licenci
živnostBnskéoprávnění či

5.3 Ekonomické a jinančníla:atifikační předpoúady _ podle $ 55 zákona

je pojištění
Zadar'aÍel požacluje předloženípojistnó smlouvy, jejímŽ předmětem
jtďoo
výši
minimální
v
osobě
třetí
dodav*telem
způsobenóu
za
odpověďnosti
5 mil. Kč - pros&i kopie

5.4

Technicki kvalifikačnt předpoHady - podte s

":**:

-

Ke splnění teehnický'ch kvaliťikačníchpředpokladů předložíucbazeč;
*
Seznam obdobných zakázek za poslední 3 roky nin' 3 akce

e- Ůaaj* o hodnotícíth kritériíchpodle

$ 78 zákonn

lng. Miroslav Franěk
sterosts mčstyse

V Ledenicích dne 1.:t.3.201t

K'&E}ÁvÁil'$ €}#Kě-rsŘ'gNT'eCg
$ 44 zr{kona č. i372006

zakázkách

1'

šb;; iíě'íil'ds}šl.h pi.d

p

t'ů' ; veřej ných

obthoďnípodmínÍq:

obchodní podmínky budou vycházet v plném rorsahu

ze všeobecných obchodních

podnrinck podle obchorlního zákoníkrr

Proveďené práce budou hrazeny po etapách'

Dilbn splatnosti ťaktur bude 15 dni.

2.

Technicke podmínlry

Zadavatel odknzrrje na $ 46 odst.

3.

1a

odst' 2 zákona

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantni řešení

4'

Pažadavsk na způsob epracavdní nabídkavé ceny

předloženého soupisu
Natrírlková ctna bude zpraccvána na stavební práee podte_
cena $e
stavebních prací s popisem jettnoÍlilých oďtlítrl a standardů. Nabídkor-á
bude
Cena
sazeb.
a
jeilnotlivých
cen
jako cena n"i*-rr. přípustná na základě
zpracuje
"a jednotkové
po
celou dobu
nezměněny
ziiýanou
v
nabídce
penná
výstavtly.

"*y

"n*anné

Uchazeč je povinen ocenit výkaz rýměr, který

je součástí zadávscÍ dokumentace

v pisemné podobě.

změn, kter{ by
Změna nabídkgvéctny není možná s výjimkou případůvěcných
pořaďoval zadavatel nad rámec zadávací dokumentace'
a výkazem
-'
Doidc-li při zpracnvání nabídkv k nesouladu mezi dokumentlci stavby
ve výkazu
obsaÍcné
údaje
qiměr, jsou pro stanoYení nabídtrerve ceny rozhotlujÍcí

ťměr.
na obchod:rí
obsahuje*li zadávací dokumentace jakéko|iv požadavky nebo odkozy
nebo ieho
prrdnik*tele
určitého
pro
firnry, sp*ciíickéoznnčenívýrobků, která plaií
ozlač*ní
či
známky
ochranné
veory,
průnryslové
organizačnísloŽku
|ii"""toe,

""
pů.:ortu, zadavatel omožňuie

5.

po*it i jir'o xnalitativně

a technicky obdobné řešení'

Podmínky apožadavky na zpracování nabídky

podepsány o_*!b:yi
Ngbídka a požadovanépodklarly musí být podány písemně a
rejstříku' Nabidka
oprávněnými zastupováni* orguni'u." poátc ťpisu z obchodnlho
razítka
připojením
s
ůčgstníka
bude dále obsahovat ,npmoi obchoání aořJsu
uchazeče zapečetěnd
společnosti a dgtum. xabí,rika burle přetlložen& v uzavřené, razitky
_ Ledcnice" a opatřena
71
č.p'
objektu
riprlly
a označcnéobálce s nápirem
"Stavební
nápisem ,,NEOTVÍRÁT".

ó.

Způsab hoďnocéní nabidek padle hodnolicíeh kritěrii

Záklrdnixr hodnnticím kritěrierrr bude n*jnižšÍngbídkoyá csna'

v. Jiné pažadavív eadavuteIe

na ptněníveřejné zaÍaÍzky

Kažrlý uchazeč předloží pouze jednu nlbídku. Uchazeč, který bude uveden vc víct než
v jedné nabídcen bude lyloučen.

l{abídka bude zpracována a předložena v českémjazyce.
ZadayaÍel ntpožat}uje úhradu za poskytnuti radávgci dokumentacg'

Účastníci soutěI,e musi chránit informoce ziskané v dokrrmentech soutóže jlko

soukrorné a dúvěrné. Veškeré dokumenty soutěže mohou být použity pouze pro účely
této soutěře.
Učastn íci soutěže n ebudou uznáni zpírsatrilými' jestliže;

8.

etvínili závgž*é zkr*slení ťgktůvzble{tern k porkytnufým informacím
nedodrželi snrlonvu na jinó zakázce téhožzadavatele

otevíráníobóIek

/

smlowa

tl rJiltl

a hodnocení nabídek bude provedtno dne 293.301l
úřadě nrěstyse Ledenice, náměrtí č.p. 89' 373 l l Lsdenice.

otevírání otrálek

vt

13,00 hodin na

Náklarty na zpraeoYání nabídky nese uchazeč.

Náktady organizátora vývy k podání nlbidky bradí eadavatel, kÍery tóř hradí náklady
na vyhadnocení nabídek.

S vítěxnýrn uchazečem bude uzayřen* srnlouva o dílg. Smlouva o dila bude součástí
kaádé podanó nabíilky a trude mimo jiné obs*hovat:

a) záručnídobu na provedenó prácc* min.5 lct
b} smluvní sankce při nesplnění tcrmínu dokončení* min.

1.000

Kč / den

Fřírlušnépovoleni a dnlšírtoklnrty builou přerlány vítěznému uchnzeči.

9.

Součásrt

a)
]

zadávací dokumenlace

Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr v tištěné podobě

CI. Dodateěné informace

k

zadávacínt podmínkam

&tisto stavby jo volnó, po rtohodě
prohlídku místa plnění.

Šp{n€m

st*rogtou

j* možnékdykotiv

Ing. Miroslav Franěk

starnsta městyse

Y Leďenicich dnB 14.3'2011

provóst

