Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV“

Veřejná zakázka ev. č.: VZ ……………………………
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
užší řízení

Název veřejné zakázky:
„ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV“

I.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Zadavatel se u této veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení. Po zveřejnění zadání v
Informačním systému o zadávání veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému (dále jen „IS VZ
US“) zájemci nejprve zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady o
kvalifikaci.
Zájemci, kteří podali žádost o účast v užším řízení a nesplnili kvalifikaci, budou zadavatelem
vyloučeni.
Po vyhodnocení žádostí bude ze všech žádostí, splňujících požadovaná kvalifikační kritéria, vybráno
10 zájemců na základě kritérií dle § 61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon), a to losováním za účasti zástupce Státního fondu životního prostředí
ČR (dále jenom “fond“).

1. Podklady pro zpracování žádosti
Tato kvalifikační dokumentace obsahuje souhrn kvalifikačních požadavků doplňujících detailně
požadavky zadavatele uveřejněné pro zadání této veřejné zakázky v IS VZ US pro zpracování žádosti
o účast. Z těchto podkladů je zájemce povinen vycházet při zpracování své žádosti.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení dokumentace pro provedení stavby a výstavba díla
v rámci projektu podpořeného z OPŽP s názvem: „Rozšíření kanalizace Šenov“. Jeho záměrem je odkanalizování jižní části města, v rozsahu dle dokumentace pro zadání stavby (DZS). Nově zbudovanou
kanalizaci si chce obec provozovat sama. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě posouzení, že projekt lze technologicky i ekonomicky oddělit od stávající sítě. Odpadní vody budou odváděny na ČOV
v Havířově. V části jih dojde k výstavbě 20,794 km kanalizace a napojení 2 100 EO.
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Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro zadání stavby
,,ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV ”, zpracované společností VODEKO s.r.o., neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování realizační dokumentace a dokumentace
skutečného provedení dokončeného díla, geodetického zaměření provedeného díla, vypracování geometrických plánů pro zřízení věcného břemene pro umístění stavby popř. jejího ochranného pásma na
pozemcích třetích osob, a dále splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č.
1828/2006. Podrobnosti jsou uvedeny v Části 2 Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky-návrh
smlouvy o dílo).
Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se
k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito
novými právními předpisy a návody (postupy).

2. Informace o zadavateli
2.1. Základní údaje
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve věcech
organizačních:

Město Šenov
Ing. Antonín Ševčík, starosta
73934 Šenov, Radniční náměstí 300
00297291
Zástupce zadavatele:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
IČ: 26298163

Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele
z účasti v řízení a zrušení řízení.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností není ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům
podjata, nepodílela se na zpracování žádné nabídky a s žádným z uchazečů ji nespojuje osobní, pracovní ani jiný obdobný poměr.
Uchazeč zasílá všechna podání v listinné podobě, pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, a to kromě námitek podaných dle § 110 zákona, na adresu zástupce zadavatele: Regionální
poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno dále též kontaktní adresa zástupce zadavatele).
V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 zákona, doručí
tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na adresu zástupce zadavatele.

3.

Kvalifikační předpoklady – doplnění údajů uvedených v IS VZ US

3.1 Základní kvalifikační předpoklady
2

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV“

 dle § 53 odst. 1 písmeno a) až l) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“) zájemce doloží doklady dle § 53 odst. 2 zákona
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách jinak, předkládá zájemce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle § 82 zákona, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
 dle § 54 písmene a) zákona zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence,
má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů, v originále nebo úředně
ověřené kopii
 dle § 54 písmene b) zákona zájemce doloží dokladem o oprávnění k podnikání (Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, či obdobný) a to v originále nebo úředně ověřené kopii;
 dle § 54 písmene d) zákona zájemce doloží osvědčení „Autorizace v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství“ a to v originále nebo úředně ověřené kopii;
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách jinak, předkládá zájemce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle § 82 zákona, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
 dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona zájemce doloží platnou a účinnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 50 mil. Kč,
v originále nebo úředně ověřené kopii
 dle § 55 odst. 1 písmene b) zákona zájemce doloží poslední zpracovanou rozvahu podle
zvláštních právních předpisů nebo určitou její část, kterou doloží kladný hospodářský výsledek,
v originále nebo úředně ověřené kopii
 dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona zájemce doloží údajem o celkovém obratu zjištěným
v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona za poslední 3 účetní období s výší ročního
celkového obratu min. 200 mil. Kč bez DPH;
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle § 82 zákona, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
3.4 Technické kvalifikační předpoklady

dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona zájemce doloží seznam stavebních prací,
realizovaných za posledních 5 let. Minimálně 2 z těchto staveb musí být stavby z oblasti
vodohospodářských staveb v min. hodnotě 100 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.
Vpředu uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění, která
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly
provedeny řádně a odborně.
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dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné
zakázky certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle českých technických
norem řady ČSN OHSAS 18 001 akreditovanou osobou nebo ekvivalent tohoto certifikátu.

dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát
systému řízení í jakosti podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001
akreditovanou osobou nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona.

dle § 56 odst. 5 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky doklad o
registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických
norem řady ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou, nebo ekvivalent dle § 56 odst. 5.
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle § 82 zákona, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

4. Požadavky na zpracování žádosti
• Žádost včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
Žádost bude podána v jednom stejnopise
Žádost nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
• Žádost bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku
a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku
a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). Všechny
listy žádosti i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou
počínaje číslem 1. Posledním listem žádosti bude prohlášení zájemce, potvrzené u fyzických
osob zájemcem, u právnických osob potvrzené statutárním orgánem zájemce dle způsobu
podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování
statutárního orgánu zájemce, které stanoví celkový počet listů v žádosti. Podepisuje-li žádost
pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou zájemce
musí být nedílnou součástí žádosti.
• Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke kvalifikační
dokumentaci. Písemnou žádost zájemce může doručit jenom elektronickými prostředky na emailovou adresu zástupce zadavatele verejne-zakazky@rpa.cz. Žádost musí obsahovat název
veřejné zakázky, její ev. číslo dle Oznámení o zakázce a identifikační údaje zájemce.
• Dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytnuté zadavatelem budou vyvěšeny
stránce zástupce zadavate(http://www.verejna-zakazka.eu/aktualni-zverejneni-vz.html) ve lhůtě a
způsobem dle § 49 zákona. Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné informace
ke kvalifikační dokumentaci i bez předchozí žádosti.
4.1. Závazné členění tištěné žádosti:
Zájemce podá tištěnou žádost v souladu s tímto závazným členěním:
a) obsah žádosti
b) doložení kvalifikačních předpokladů v pořadí dle čl. 3. této kvalifikační dokumentace
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c) prohlášení o počtu stránek, příp. o počtu svazků s uvedením počtu stránek jednotlivých
svazků
Jednotlivé části žádosti, včetně jednotlivých druhů kvalifikačních předpokladů budou zřetelně
označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování stran žádosti.
4.2. Lhůta a místo pro podání žádostí:
Lhůta pro podání žádostí končí dnem a hodinou uvedenou v Oznámení o zakázce.
K ODESLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PRO OZNÁMENÍ O ZÁKÁZCE 602XML
FILLER NA CENTRÁLNÍ ADRESU ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY DOŠLO DNE
5.9.2011 – ČOŽ JE DEN ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE SKONČÍ
31.DNEM ODE DNE NÁSLEDUJÍCÍHO PO ODESLÁNÍ, TEDY
6.10.2011 VE 12:00
Místo pro podání žádostí, v místě uvedeném v Oznámení o zakázce.
Zájemci podají žádost v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené


ŽÁDOST „ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV“



nápisem „NEOTVÍRAT“.
Obálka, či jiný obal a samotná žádost, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním
údajem zájemce).

Místo podání žádostí o účast je na adrese uvedené v Oznámení o zakázce. Kontaktní osobou je Mgr. Helena
Bartáková. Žádosti o účast je možno podávat osobně na adresu uvedenou v Oznámení o zakázce v pracovních
dnech, a to: od 9.30 do 11.30 a od 13.30 od 15:30 hod. V poslední den lhůty pro podání žádostí o účast je
možné žádosti podávat do termínu uvedeného v Oznámení o zakázce.

4.3. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky - informace pro zájemce
Předmět veřejné zakázky bude ukončen a předán objednateli do 730 kalendářních dní ode dne
předání staveniště, ale zároveň musí být dodržen nejzazší termín pro plnění veřejné zakázky
(dokončení díla nejpozději do 30.5.2014). K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván písemně
objednatelem. Uchazeč bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště (tj. zahájení prací) může
být také podmíněna uzavřením „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi zadavatelem a Státním
fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů nahrazující prostředky podpory,
pokud smlouva o poskytnutí podpory nebude uzavřena. Jestliže nebude zhotovitel vyzván
k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 8 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, bude
kterákoliv smluvní strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v Části 2
Zadávací dokumentace.

V Šenově, dne 23.8.2011

…………………………….
Ing. Antonín Ševčík, starosta, v.r.
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