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PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Revitalizace dvorního traktu Jesenická – Palackého“
1. Identifikace zadavatele
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

profil zadavatel:

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
00303461
CZ 00303461
Ing. Jakubem Jirglem – 2. místostarostou
Ing. Pavlem Volfem – vedoucím odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je revitalizace dvorního traktu, oprava chodníků při ul. Palackého a dopravní
připojení od ulice M.R. Štefánika. Jedná se o rekonstrukci plochy vozovky ve vnitrobloku,
chodníků, odpadového hospodářství, parkovacích ploch, odvodnění, rozvodů VO a vegetační
úpravy. Součásti zakázky je 3 letá následná péče o zeleň.
Zadávacími podklady je dokumentace pro provádění stavby vypracovaná projektovou kanceláří
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk, zakázkové číslo 0774-18/3, část Rozvody VO
vypracoval Ing. Tomáš Nedoma, část Vegetační úpravy a rekultivace vypracovala Ing. Jana
Mikisková.
Projektová dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a je přístupna na
profilu zadavatele https://zakazky.sumperk.cz/vz00000895

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.4.2019 ve 14.00 hodin. Nabídky budou podány
elektronicky přes E-ZAK.
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4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
1) základní způsobilost
2) profesní způsobilost
3) technickou kvalifikaci
Základní způsobilost
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci dle § 75 odst. 1 zákona.
Profesní způsobilost
Dodavatel v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku a
výpis z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán).
Technická kvalifikace
a) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) zákona – nejméně 2
své stavby rekonstrukce komunikace se svými investičními náklady na jednotlivé stavby
minimálně 3 mil. Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel v posledních 5-ti letech.
Dodavatel prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:
cenu zakázky dodavatele (bez DPH), dobu a místo realizace, objednatele (vč. kontaktu) a kladné
vyjádření objednatele (osoby, pro kterou byly práce realizovány), že práce byly provedeny řádně a
odborně. Tyto reference budou potvrzeny osobou, pro kterou byly práce realizovány.
b) Dodavatel prokáže splnění technických předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele, jež budou odpovídat za realizaci příslušných
stavebních prací v tomto rozsahu:
1 osoba - Stavbyvedoucí:
- osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb.,
- minimálně 5 let praxe v oblasti dopravních staveb,
- praxe v oblasti dopravních staveb - vykonávání funkce hlavního
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách z oboru
dopravních staveb, kde investiční náklady na stavbu byly min. 3 mil. Kč bez
DPH.
Uvedená osoba bude stavbu řídit a bude se účastnit kontrolních dnů.
Uchazeč uvede: jméno a příjmení
osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. (kopie)
profesní životopis vč. délky odborné praxe (uchazeč uvede název a náklad stavby,
na které vykonával funkci stavbyvedoucího)

5. Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
V Šumperku dne 8.4.2019
Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
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