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Oznámení o zahájení výběrového řízení
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC tímto vyzývá zájemce o veřejnou zakázku na stavební
práce:

„ZŠ Liberec, Husova - oprava parketových podlah“
k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec
IČ: 00262978
Popis předmětu zakázky
Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je oprava dřevěných parketových podlah o
celkové ploše cca 900 m2 v 17-ti učebnách základní školy Husova v Liberci, včetně provedení
všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny:
Jedná se zejména o tyto stavební práce:
 Kladení a lepení vlysů na části ploch včetně dodávky
 Lepení, broušení, tmelení a lakování vlysů
 Lištování dřevěnou lištou
 Úpravy a sesazení prahů
Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV
45432100-5 Pokládka podlah a podlahových krytin
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Cena předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je 444.000,- Kč bez DPH, přičemž tato
cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět plnění veřejné zakázky překročí
předpokládanou hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění
zadávacích podmínek a zadavatel takového uchazeče vyloučí z další účasti ve výběrovém
řízení.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci této zakázky malého
rozsahu je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že
prokáže:
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle
§ 53 zákona čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).
Profesní kvalifikační předpoklady
Analogicky dle § 54
v následujícím rozsahu:



zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. Ne starší
90 dnů.
Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů řízení (viz příloha č. 2 ZD).
Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 56
odst. 3 zákona v následujícím rozsahu:
Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem
v posledních 5 letech. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považují
renovace a pokládky nových dřevěných podlah. V seznamu budou uvedeny alespoň
následující údaje:
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Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu
uvedených zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň
3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 222.000,- Kč bez DPH,
realizované uchazečem.
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD).
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM, odd. B, kap. 3, čl.
3.14, odst. 2, je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů
prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy.
Pokud uchazeč již v nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou
tyto dokumenty zadavatelem uznány.
Nejsou-li doklady prokazující kvalifikaci vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy vydané
v latinském jazyce.
Další informace
Nejsou-li doklady prokazující kvalifikaci vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán
min. do konce této zadávací lhůty.
Předmět zakázky a podrobné požadavky na prokázání kvalifikace jsou podrobně
vymezeny v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace spolu s přílohami je
poskytována elektronicky bez omezení na profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz.
Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním
posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech
jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí s výběrovým řízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se
považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele.
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Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou
nabídku.
Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona o obchodních
korporacích).
Doplňující informace a vysvětlení
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz) nebo prostřednictvím datové
schránky (ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele na adresu zadavatele:
Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec.
Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu se směrnicí rady č.
3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec doručena nejpozději 4
pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30. 05. 2016 od 09:00 hod. Místo srazu zájemců je
před hlavním vstupem objektu budovy ZŠ Husova 142/44, 460 01 Liberec 5. Kontaktní
osobou zadavatele ve věci prohlídky je paní Štěpánka Veselská, tel.: +420 602 482 315. Za
každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek, které musí být vyhotoveny v českém jazyce, končí dnem 08. 06.
2016 v 09:00 hod. Místem pro podání nabídek je podatelna Magistrátu města Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I. Nabídka musí být datována a musí obsahovat
kontaktní údaje uchazeče.
Za předloženou nabídku předem děkujeme.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: ..............................................
Tomáš Kysela, v. r.
náměstek primátora
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