Ing. MIROSLAV ROSMANIT
Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek
IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.cz
Doporučeně s dodejkou

Váš dopis zn.:

Adresát

Náš dopis zn.:

Vyřizuje:

Datum:

12/11/MR

ing. Rosmanit

Ve Frýdku-Místku dne 08. 03. 2012

Věc: Stavba „Oprava mostu přes Jičínku „U FOJTSTVÍ“ v Šenově u Nového Jičína“ –
výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Obec Šenov u Nového Jičína, zastoupená Ing. Miroslavem Rosmanitem, vás tímto ve
smyslu ustanovení § 38 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, (dále jen „ZVZ“), vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci
zadávacího řízení na stavební práce stavby „Oprava mostu přes Jičínku „U FOJTSTVÍ“ v
Šenově u Nového Jičína“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Ve smyslu § 38 odst. 5 ZVZ uvádíme:
a)

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatelem veřejné zakázky je: Obec Šenov u Nového Jičína,
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupená: panem JUDr. Vojtěchem Hývnarem – starostou obce
IČ: 607 98 432, DIČ: CZ60798432, tel.: +420 556 707 952, FAX: +420 556 710 064,
mobil: 731 442 932, e-mail: obec@senovunovehojicina.cz
Osoba pověřená zadavatelskou činností: Ing. Miroslav Rosmanit,
místo podnikání: Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek
IČ: 64118819, mobil: +420 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.cz

b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Stavební práce
Název kód CPV:
45221111-3
Předpokládaná hodnota VZ:
8.900.000.- Kč bez DPH
Předmětem zadávacího řízení je stavba „Oprava mostu přes Jičínku u „U FOJTSTVÍ“ v
Šenově u Nového Jičína“.
Oprava mostu je navržena z důvodu poškození mostu způsobené povodní a potřebou
zvýšení průtočnosti mostu. Stávající most v daném místě tvoří výraznou překážku toku.
Nový most je navržen jako 1 – polový most se světlostí mezi opěrami 16160 mm. Koryto
toku bude bez úprav, přeložení vodního toku nebude prováděno. Pro práce prováděné
v korytě toku budou zřízeny pracovní plošiny, případně sypané hrázky. Levá opěra
původního mostu včetně křídel bude zachována a upravená pro nový stav. Pravá opěra
původního mostu bude odstraněna a nahrazena novou opěrou včetně křídel. Mezilehlý
pilíř bude odstraněn. Práce budou probíhat za vyloučení silničního provozu. Ten bude
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během provádění stavby převeden provizorním dopravním značením na přilehlé místní
komunikace. Pro zabezpečení pěší dopravy bude postavena provizorní lávka. Doba
realizace stavby se předpokládá 4 měsíce. Podrobný popis stavebních prací je uveden
v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace stavby.
c)

Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace podle § 48 ZVZ:
Zadávací dokumentace je přiložena k této výzvě. Její součástí je dle § 44 odst. 4) ZVZ i
projektová dokumentace zpracovaná do podrobností, které specifikují předmět veřejné
zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, soupis stavebních prací s výkazem
výměr, stavební povolení včetně stanovisek a vyjádření k němu, to vše v elektronické
formě na CD-nosiči.
Zájemcům, kterým nebyla tato výzva zaslána dle § 38 odst. 1) ZVZ a kteří o to
v soutěžní lhůtě požádají, zadavatel poskytne na jejich písemnou žádost zadávací
dokumentaci obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení jejich
žádosti, zaslané na adresu nebo e-mail Ing. Miroslava Rosmanita, tj. osoby pověřené
zadavatelskou činností, uvedené v bodu a) „výzvy“.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky je nutné podat nejpozději do 13:00 hod. dne 26. 03. 2012 na adresu:
Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontaktní osobou pro příjem nabídek je paní Petra Majkusová.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu v Šenově
u Nového Jičína dne 26. 03. 2012 od 13:15 hod.
e)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ:
Uchazeči jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím
rozsahu níže uvedeným způsobem:
1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů:
- dle § 53 odst. 1a – m) ZVZ způsobem dle § 53 odst. 2) ZVZ, resp. způsobem dle
§ 62 odst. 2) ZVZ,
- dodavatel, který doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je povinen doložit ty základní kvalifikační
předpoklady, které nejsou ve výpisu uvedeny, příslušnými doklady způsobem dle
§ 53 odst. 2) ZVZ,
- v případě, že dodavatel vykonává dle § 53 odst. 1i) ZVZ činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, je povinen
doložit také čestné prohlášení této osoby spolu s jejím závazným prohlášením o
budoucí spolupráci s dodavatelem na realizaci předmětné zakázky.
2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
- dle § 54 odst. a) ZVZ výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, a to originálem nebo prostou kopií ne starší
90 kalendářních dnů,
- dle § 54 odst. b) ZVZ prostou kopií dokladu o oprávnění dodavatele k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
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- dle § 54 odst. d) ZVZ prostou kopií osvědčení o autorizaci dodavatele, resp. osoby,
jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje a to v oboru
autorizace „mosty a inženýrské konstrukce“.
3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:
- dle § 55 odst. 1a) ZVZ prostou kopií platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
minimálně 10,0 mil. Kč,
- dle § 55 odst. 1c) ZVZ čestným prohlášením o celkovém obratu dodavatele za
poslední 3 účetní období s požadavkem jeho výše v každém roce minimálně 20 mil.
Kč, pokud dodavatel nevznikl později nebo prokazatelně nezahájil činnost vztahující
se k předmětu veřejné zakázky později.
3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů:
- dle § 56 odst. 3a) ZVZ s tím, že minimálně 3 stavby v ceně více než 10,0 mil. Kč bez
DPH musí být stavby mostů,
- dle § 56 odst. 3e) ZVZ čestným prohlášením s tím, že počet osob podílejících se na
plnění zakázek obdobného charakteru musí být v každém roce minimálně 15,
- dle § 56 odst. 4) ZVZ prostou kopií certifikátu řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000
v oboru stavebnictví – provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo
prostou kopií rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie,
- dle § 56 odst. 5) ZVZ prostou kopií certifikátu řízení z hlediska ochrany životního
prostředí řady ČSN EN ISO 14000 v oboru stavebnictví – provádění staveb, jejich
změn a odstraňování, nebo prostou kopií rovnocenného dokladu vydaného v členském
státě Evropské unie.
Pokud zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí toto čestné
prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce předložena tato plná moc v originále nebo
v úřadně ověřené kopii.
f)

Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy vyjádřené v procentech jsou uvedeny
v přiložené zadávací dokumentaci.

JUDr. Vojtěch Hývnar – starosta obce
Zastoupen Ing. Miroslavem Rosmanitem
………………………………………
Ing. Miroslav Rosmanit

Příloha:
Zadávací dokumentace dle § 44 ZVZ včetně příloh k této dokumentaci na CD-nosiči

3

4

