VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

„Projektová příprava a inženýrská činnost -snížení energetické náročnosti
budov ZŠ Bezručova a MŠ Masarykova v Kolíně“
Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
00235440
Mgr. et Bc. Vít Rakušan
Petra Linhartová

oznamuje vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v souladu se Závaznými pokyny
pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP a v souladu s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj
„Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“
jako veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně dokumentace
pro výběr dodavatele, výkon autorského dozoru, včetně závěrečného vyhodnocení dle podmínek
Operačního programu Ţivotní prostředí (dále jen „OPŢP“) pro projekt „Projektová příprava a
inţenýrská činnost -sníţení energetické náročnosti budov ZŠ Bezručova a MŠ Masarykova v Kolíně“.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ FINANCOVÁNÍ:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH):
900 000,- Kč
Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudrţnosti, Státního fondu ţivotního prostředí ČR a
státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu ţivotní prostředí.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje v souladu s § 53 Zákona o veřejných zakázkách, v platném
znění („ZVZ“) uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
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takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
uchazeče,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) zákona poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - § 53
odst. 1 písm. f),
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm.h),
d) čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) aţ e) a g), i) aţ k).
Všechny doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání
nabídky starší 90 dní.

PROKÁZÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje v souladu s § 54 ZVZ uchazeč, který předloţí:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
ţivnostenské oprávnění či licenci – Především oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě.
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost v rozsahu:


seznam všech inženýrů a techniků a energetických expertů, kteří se mají
podílet na zpracování předmětu zadávané zakázky, spolu s osvědčeními o autorizaci
vydanými ČKAIT resp. zapsaného do seznamu energetických expertů vedeného
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Osvědčení o autorizaci podle zákona č.
360/1992 Sb., § 5,odst 3, písm. a) a b) o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění
pozdějších předpisů alespoň u jednoho projektanta s autorizací pro pozemní
stavby.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dní.

PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Technické kvalifikační předpoklady splní v souladu s § 56 ZVZ uchazeč, který předloţí
a) seznam minimálně 10-ti referencí na zakázky, v rámci nichţ v posledních 3 letech
úspěšně zpracoval projektovou dokumentaci pro sníţení energetické náročnosti budov
(zateplení budovy). Uchazeč předloţí k minimálně 3 již dokončeným projektům
osvědčení vystavené přímým zadavatelem (investorem) v celkovém minimálním rozsahu
investice na realizaci ve výši 7 mil. Kč bez DPH, Na referenčním listu musí být uveden
název projektu, identifikace zadavatele vč. kontaktní osoby a objem investice.
b) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců či jiných osob, podílejících se na
plnění zakázky podobného charakteru za poslední 3 roky s min. 3 kmenových
zaměstnanců. Uvedenou skutečnost prokáţe uchazeč seznamem dle jednotlivých
kvalifikací daného zaměstnance a tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehoţ plná moc v
originále či úředně ověřené kopii musí být součástí nabídky).
c) jmenný seznam vedoucích techniků a techniků uchazeče, kteří se budou podílet na
plnění této veřejné zakázky. Součástí nabídky budou téţ osvědčení těchto vedoucích
techniků a techniků o nejvyšším vzdělání a odborné kvalifikaci.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DALŠÍCH PODKLADŮ,
DODATEČNÉ INFORMACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Písemnou ţádost o vydání zadávací dokumentace a dalších podkladů (energetický audit, projekt
pro stavební povolení, ţádost o dotaci z OPŢP) v elektronické podobě na CD je nutno doručit na
adresu kontaktní osoby, nebo elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Dokumentaci a
podklady je moţné si vyzvednout na adrese:
ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6 - Dejvice
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 17:00 hod., za poplatek 300,- Kč vč. DPH, případně lze
dokumentaci zaslat poštou, po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést

hotově při převzetí CD, či příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: 35-9972770297/0100. Zadávací a
další dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána
nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně poţádá
a předloţí doklad o úhradě. CD je moţno si také vyzvednout osobně (po předchozí telefonické
domluvě) na adrese Energy Benefit Centre o.p.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6. Informace jsou
k dispozici na tel. č.: 270 003 310.
Písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je moţno podat a doručit
na adresu Energy Benefit Centre o.p.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 písemně kdykoliv v průběhu
lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Prohlídka místa plnění se koná dne 19. 11. 2012 v 14:00 v místě plnění.

TERMÍN A MÍSTO PRO DORUČENÍ NABÍDEK:
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a která je uvedena ve výzvě
k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29. 11. 2012, 14.00 hod.
Místem pro podání nabídek je podatelna úřadu Města Kolín. Nabídku podávejte v úředních hodinách
podatelny.
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa pro podání
nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel
takového uchazeče bezodkladně vyrozumí o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 11. 2012 v 14.00 hodin v sídle zadavatele.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci kaţdého uchazeče, jehoţ nabídka byla doručena
ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci se prokáţí plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem
uchazeče; v případě, ţe je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totoţnosti.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je stanovena do 31. 3. 2013.
V Kolíně dne 13. 11. 2012

……………………………………………
Mgr. et Bc. Vít Rakušan
starosta města

