STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství, kultury a sportu
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zájemci o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

SKTS PT/4

Tomínová/485 243 425

11.7.2011

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC tímto vyzývá zájemce o veřejnou zakázku na DODÁVKU:

„Výměna oken – ZŠ Česká a Barvířská“,
k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu III. kategorie. 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
č.ú. 4096142/0800
Popis předmětu zakázky:
U všech níže uvedených bodů a) a b) bude provedeno vyvěšení všech stávajících dřevěných okenních
křídel, vybourání rámů oken, jejich likvidace a následné osazení novými plastovými okny. Nově se
montážně osadí nové výplně ve vhodné vzdálenosti od stávajícího vnějšího líce stěny. Montáž výplní
otvorů je nutné provádět v souladu s předpisem vybraného výrobce profilů a v souladu s certifikátem
zvoleného způsobu kotvení a dle platných norem pro výplně otvorů. Po osazení nových okenních
rámů bude provedena vnitřní štuková omítka vč. špalet, začištění ostění a následné vymalování
dotčených stěn. Venkovní parapety zůstanou zachovány stávající, dodávka bude obsahovat jejich
stavební napojení na nově instalované rámy oken.
•
•
•
•
•
•
•
•
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485 243 111

Okna budou opatřena vnitřními parapetními plastovými deskami a zároveň vnitřními
horizontálními žaluziemi.
Nová plastová okna budou pěti nebo šesti-komorová, s izolačním dvojsklem, součinitel
prostupu tepla dvojskla U = 1,0 W/m2K-1.
Součinitel prostupu tepla rámu je max. 1,2 W/m2K-1.
Barva oken bílá.
Plastový distanční rámeček
Vnitřní a vnější těsnění
Celoobvodové kování na každém křídle - odolnost proti proražení dle ČSN EN 477 - odolnost
proti tepelnému namáhání dle ČSN EN 478 - odolnost proti smrštění dle ČSN EN 479
Pevnost rohů dle ČSN EN 514
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•
•
•
•
•

Mechanická odolnost dle ČSN EN 13 115 - minim. Tř. 3 - odolnost zatížení větrem dle
požadavků ČSN EN 12211
vodotěsnost dle požadavku ČSN EN 1027 - minimálně tř.4
součinitel prostupu tepla UW dle požadavku ČSN EN ISO 10077-1
splnění požadavků na intenzitu výměny vzduchu v místnostech dle ČSN 730540-2 vhodnost
typu pro stavby do 100m
požadavek na vzduchovou neprůzvučnost konstrukce podle ČSN 73 0532-1 třída zvukové
izolace oken - Tř.4

Navrhované řešení musí respektovat platnou legislativu a technické normy, vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky.

a) ZŠ Česká
a1)Specifikace výplní otvorů:
Výměna a osazení celkem 35 kusů oken.
Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a
stavebního otvoru.
Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres
Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha
kliky)
Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna
Vnitřní parapet.

b)ZŠ Barvířská
b1) Specifikace výplní otvorů::
Výměna a osazení celkem 30 kusů oken.
Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a
stavebního otvoru.
Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres
Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha
kliky)
Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna
Vnitřní parapet.
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b2)Specifikace výplní otvorů:
Výměna a osazení celkem 10 kusů oken.
Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a
stavebního otvoru.
Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres
Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha
kliky)
Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna
Vnitřní parapet.

b3)Specifikace výplní otvorů:
Výměna a osazení celkem 10 kusů oken.
Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a
stavebního otvoru.
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Členění a způsob otvírání viz. následující nákres
Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha
kliky)
Doplněk: pákový ovladač 2m bílý
Bez žaluzií.
Bez vnitřního parapetu.

Předpokládaná hodnota zakázky:
750 000,- Kč bez DPH

Podmínkou účasti v zadávacím řízení je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu § 50 a následných zákona, tím že prokáže:

1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53
zákona, a to čestným prohlášením (viz. příloha 2 ZD).

2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
V souladu s § 54 písm. a), b) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady
v následujícím rozsahu:
2.1 Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
2.2. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v souladu § 55
zákona v následujícím rozsahu:
3.1.

Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. a)
zákona pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve
výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen
udržovat po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. K prokázání tohoto předpokladu
předloží dodavatel platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem
je pojištění výše uvedených pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného
krytí. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a
doba platnosti pojištění.
V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle §
51 odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva (pojistný certifikát) pokrývat případnou škodu
způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového konsorcia. Tato skutečnost musí
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vyplývat z předložené smlouvy (pojistného certifikátu) a zadavatel bude mít právo na plnou
výši pojistného plnění do výše 1 mil. Kč/rok v případě škody způsobené kterýmkoliv
dodavatelem v rámci konsorcia.
3.2.

Dodavatel předloží údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze stavební
činnosti, resp.dodávky za předcházející 3 účetní období. Údaje budou předloženy formou
tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čestným prohlášením. Jestliže
dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné
zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého
vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel,
který dosáhl obrat ze stavební činnosti, resp. dodávky min. 1,2 mil. v každém roce
uvedeného účetního období.

4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona
v následujícím rozsahu:
4.1 Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních 3 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti
výměny oken a dveří. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její
finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele.
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem prokáže, že
v posledních třech letech realizoval jako generální dodavatel alespoň 3 obdobné zakázky
s finančním objemem každé z nich min. 500 000,- Kč včetně DPH.
4.2 Zadavatel požaduje pro plnění předmětu zakázky dodavatele, který má zaveden a udržován
systém řízení jakosti pro provádění stavebních prací podle norem řady ČSN EN ISO 9000,
resp. 9001 nebo srovnatelných evropských norem, což v nabídce prokáže platným certifikátem
vydaným akreditovanou osobou nebo jiným rovnocenným dokladem vydaným v členském státě
EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
4.3 Dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným
orgánem - platné doklady o certifikaci výplní stavebních otvorů, kterými prokáže, že dané
výrobky splňují součinitel prostupu tepla rámu min. 1,2 W/m2K ověřený na základě zkušebního
protokolu podle platných ČSN (vydaný např. Centrem stavebního inženýrství a.s. pracoviště
Zlín….) nebo EN.

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 60 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.

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) na adresu zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství, kultury a
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sportu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Dotazy je možné také zasílat na adresu
troszokova.eva@magistrat.liberec.cz. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy
všem zájemcům.
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je: paní Petra Tomínová, pověřená
zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních
objektů, tel. +420 485 243 425, e-mail: tominova.petra@magistrat.liberec.cz

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 se zadávacím řízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek, které musí být vyhotoveny v českém jazyce, končí dnem 26. 7. 2011 v
9:00 h. 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.

Za zadavatele: ..........................................
Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky
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