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Město Chrastava
se sídlem: náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

v souladu s § 38 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) vyzýváme
zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce:

"Oprava povodňových škod v Chrastavě
- M3, most Vítkovská, secesní most"

k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového mostu na místě původního secesního
mostu, který byl stržen povodní v roce 2010.

Nová konstrukce je navržena jako železobetonový rám o jednom poli, rozpětí mostu je 15,0
m. Most je založen hlubinně, každá opěra na 10 mikropilotách. Opěry mostu a rovnoběžná
křídla jsou opatřeny kamenným obkladem. Most převádí silnici llí.třidy 111/27251přes řeku
Jeřici. Z původního mostu se po povodni zachovala pouze levá železobetonová opěra, která
bude v rámci stavby zdemolována. Součástí předmětu plnění budou provedeny přeložky NN
aVO.

Na římsy mostu bude osazeno ocelové secesní zábradlí výšky 1,10 m. Zábradlí bude
zhotoveno jako kopie původního dochovaného zábradlí s využitím vyhovujících částí.
Zadavatel požaduje využití nepoškozených a opravitelných částí zábradlí v co největším
možném rozsahu, minimálně se předpokládá využití 2 sloupů veřejného osvětlení. Fotografie
původního mostu jsou součástí technické zprávy. Uchazečům bude umožněna prohlídka
dochovaných částí zábradlí a sloupů veřejného osvětlení.

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen ROS)
a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV:
Stavební práce
Mostní konstrukce
Mosty
Instalace a montáž zábradlí
Projektování mostů

45000000-7
44212120-6
44212100-0
45341000-9
71322300-4

Předpokládaná cena předmětu zakázky
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí cca 12.000.000,- Kč bez DPH.
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Doba plnění zakázky: .-

• Zahájení stavby: po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy na realizaci
díla, předpoklad: 01.03.2012

• Dokončení stavby: 30.09.2012

Místo plnění zakázky: Místem plnění je Město Chrastava.

Podmínkou účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení je prokázání kvalifikace v rozsahu
požadovaném zadavatelem.

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu
s § 53 zákona v návaznosti na § 62 zákona, a to čestným prohlášením.

Pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písmo a), b) a d) zákona
zadavatel požaduje předložit:

• výpis z obchodního rejstříku,
• oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu verejne zakázky

(provádění staveb, projektová činnost ve výstavbě a výkon zeměměřičských
činností).

• doklad o autorizaci v oborech souvisejících s předmětem zakázky (mosty a
inženýrské konstrukce,

Zadavatel požaduje rovněž prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů v souladu s § 55 odst. 1 písmo a) a c) zákona v následujícím rozsahu:

• pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min.
ve výši 10 mil. Kč (platná pojistná smlouva nebo pojistný certifikát)

• celkový roční obrat a obrat ze stavební činnosti za 3 poslední účetní období - obrat
ze stavební činnosti min. 50 mil. v každém roce uvedeného účetního období.

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s §56 odst.
§ 56 odst. 3 písmo a), d) a odst. 4 a 5 zákona v následujícím rozsahu:

• seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky
v oblasti výstavby nebo rekonstrukce mostů, přičemž součástí minimálně
1 z těchto zakázek byla i výroba ocelového mostního zábradlí, pro které
dodavatel získal certifikát výrobku vystavený akreditovanou zkušební společností
(TOV, TZÚS apod.) v souladu s ustanovením §5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Certifikát
předloží dodavatel ve své nabídce v rámci prokázání technických kvalifikačních
předpokladů.
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží seznam min. 5
obdobných zakázek s finančním objemem každé z nich min. 10 mil. Kč vč. DPH
a osvědčení o řádné realizaci min. 3 z těchto zakázek.

• opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN
EN ISO 14000. Systém managementu ochrany životního prostředí musí
pokrývat realizaci stavebních prací.

• systém řízení jakosti pro provádění stavebních prací podle norem řady ČSN EN
ISO 9000 nebo srovnatelných evropských norem.
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Způsob hodnocení nabídek:
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena včetně DPH.

Předmět zakázky, podrobné požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících
kritériích jsou podrobně vymezeny v zadávací a projektové dokumentaci, kterou lze získat
u osoby pověřené odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve
smyslu § 151 zákona, firmy Compet Consult s.r.o., na adrese Tržní nám. 876/11, 46001
Liberec.

Kompletní zadávací dokumentace (ZD) včetně projektové dokumentace bude dodavatelům
poskytnuta na základě závazné písemné žádosti (objednávky) zaslané na adresu
pověřené osoby zadavatele poštou, faxem (+420481 030368) nebo elektronickými
prostředky na e-mail: objednavky@competconsult.cz.

ZD bude zájemcům poskytnuta za poplatek 1.000,- Kč vč. DPH, který bude uhrazen
na účet č. 305596693/0300, variabilní symbollČ uchazeče. ZD bude vydána bezodkladně
po doručení písemné žádosti (objednávky) vč. dokladu o zaplacení, přičemž termín
vyzvednutí dokumentace je nutno dohodnout telefonicky na čísle.: +420481 030368, nebo
mob.:777 136 087, a to v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hod.

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu pověřené osoby zadavatele,
společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876, 46001 Liberec, telefon, fax: +420481
030 368, e-rnail: competconsult@competconsult.cz. Odpovědi na dotazy jednotlivých
zájemců budou v zákonném termínu zaslány písemně (e-mailem) vždy všem zájemcům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění zadavatel nepředpokládá, neboť místo je volně přístupné. Zadavatel
zajistí prohlídku dochovaných částí zábradlí a navazujících sloupů veřejného osvětlení. Tato
prohlídka se uskuteční dne 7.12.2011 od 10:00 hod. Místem srazu zájemců je objekt
Elektronovy, Školní 579, Chrastava. Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je Mgr.
Jakub Dvořák, tel.: 482 363 821. Za každého zájemce se prohlídky mohou zúčastnit nejvýše
2 zástupci.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem
14.12.2011 ve 12:00 hodin. Místem pro podání nabídky je budova Městského úřadu
Chrastava, Sekretariát - podatelna, dveře č. 201, nám. 1. máje 1, 464 31 Chrastava.
Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech 08:00-14:00 hod., nebo zaslat na výše
uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání
nabídek.

ZaCtávacílhůta činí 60 kalendářních dní.
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