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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Předmět veřejné zakázky:

stavební práce

Dle předpokládané hodnoty:

Nadlimitní veřejná zakázka

Název zadavatele:

Město Písek

Sídlo zadavatele:

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

IČO zadavatele:

00249998

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Jménem zadavatele jedná:

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O ÚČAST

Místo podání žádostí o účast:

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zahájení zadávacího řízení:

2. 12. 2016

Lhůta pro podání žádostí o
účast:

5. 1. 2017

Další informace lze získat:

u kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zástupce zadavatele:

Public Market Advisory s.r.o.

Korespondenční adresa:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

JUDr. Michal Šilhánek

Telefon:

+420 602 162 198

E-mail:

m.silhanek@pmadvisory.cz

Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli bude probíhat prostřednictvím kontaktní
osoby zadávacího řízení, vyjma žádostí o účast, které se podávají na místě uvedeném
v zadávací dokumentaci.
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4.

POSKYTOVÁNÍ DOKUMENTACE

4.1.1.

Zadávací dokumentace je volně přístupná v plném rozsahu na profilu zadavatele.

4.1.2.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení informovat kontaktní osobu
zadávacího řízení o stažení dokumentace, aby účastníkům mohly být zasílány
dodatečné informace (vysvětlení podle § 98 zákona, změny či doplnění dle § 99
zákona) k zadávacímu řízení.

5.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

5.1.1.

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým
bude dále uzavřena smlouva.

5.1.2.

Předmět zadávacího řízení je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak
projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace.

5.1.3.

Předmětem zadávacího řízení je dostavba Revitalizace objektu bývalé základní školy
J. A. Komenského na Městskou knihovnu s funkcí celoživotního vzdělávání, zejména
v oblasti jazyků, IT, přírodních a technických věd.

5.2.

MÍSTO PLNĚNÍ

5.2.1.

Jihočeský kraj – kód NUTS CZ031

5.2.2.

Město Písek – kód ZÚJ 549240

5.3.

DOBA PLNĚNÍ

5.3.1.

Zahájení: předpoklad 1. 4. 2017 (v závislosti na ukončení zadávacího řízení)

5.3.2.

Dokončení: do 17 měsíců od předání díla

6.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA

6.1.

CPV

6.1.1.

45214000-0 Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu

6.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1.

152.988.000 Kč bez DPH
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7.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

7.1.1.

Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Jeli členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.1.3.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
7.1.4.

Způsob prokázání základní způsobilosti v nabídce:

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
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f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

7.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

7.2.1.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli: Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě.

7.2.3.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona
prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč
doložil autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, a to pro obor Pozemní stavby, Technologická zařízení staveb.

7.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

7.3.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79
odst. 2 písm. a), c) a d) zákona.

7.3.2.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Požadovaná minimální úroveň:
Celkem 3 stavby, z nichž 1 stavba spočívá v rekonstrukci budovy občanské
vybavenosti v hodnotě minimálně 50 mil. Kč bez DPH a 2 stavby spočívající
v rekonstrukci budovy občanské vybavenosti, průmyslového nebo veřejného
charakteru každá v minimální hodnotě 50 mil. Kč bez DPH.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za něj. Přílohou seznamu budou osvědčení objednatele. Pokud byla
obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu
(věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného
prohlášení.

7.3.3.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona
prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu
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kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Požadovaná minimální úroveň:
Funkce vedoucí projektu – 1 osoba
Funkce stavbyvedoucí – 1 osoba
Způsob prokázání:
Seznam techniků či technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který bude
zahrnovat všechny výše uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj.
Tyto osoby budou výslovně uvedeny ve smlouvě o dílo a budou povinny se podílet
na plnění veřejné zakázky dle své funkce.
7.3.4.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující
se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k
fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak
ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Funkce vedoucí projektu – VŠ nebo SŠ vzdělání, praxe na této pozici v délce
minimálně 5 let, autorizace pro obor Pozemní stavby nebo Technologická zařízení
staveb, zkušenost s obdobnými zakázkami (minimálně 2 zakázky obdobného
charakteru, tedy budovy občanské vybavenosti, průmyslového nebo veřejného
charakteru každá v minimálním rozsahu plnění 50 mil. Kč bez DPH za každou z nich),
které vedl.
Funkce stavbyvedoucí – VŠ nebo SŠ vzdělání, praxe na této pozici v délce minimálně
5 let, autorizace pro obor Pozemní stavby nebo Technologická zařízení staveb,
zkušenost s obdobnými zakázkami (minimálně 2 zakázky obdobného charakteru,
tedy budovy občanské vybavenosti, průmyslového nebo veřejného charakteru každá
v minimálním rozsahu plnění 50 mil. Kč bez DPH za každou z nich), které vedl.
Zadavatel požaduje, aby obě osoby dohromady disponovaly oběma výše uvedenými
autorizacemi.
Způsob prokázání:
Funkce vedoucí projektu – Doklad prokazující VŠ nebo SŠ vzdělání, doklad o
požadované autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou
osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období
realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce)
Funkce stavbyvedoucí – Doklad prokazující VŠ nebo SŠ vzdělání, doklad o
požadované autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou
osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období
realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce)
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7.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

7.4.1.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů. Zadavatel si vždy před uzavřením smlouvy vyžádá
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od účastníka,
se kterým má být uzavřena smlouva.

7.4.2.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona zadavatel vylučuje prokázání
kvalifikace v nabídce pouze čestným prohlášením.

7.4.3.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

8.1.

OBECNÉ POŽADAVKY

8.1.1.

Účastníci jsou povinni do žádosti zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

8.1.2.

Žádost o účast bude zpracována v českém jazyce.

8.1.3.

Žádost o účast bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím
vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě
na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf (kompletní scan žádosti).

8.1.4.

Obě vyhotovení budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním
provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak
ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně
vyjmout.

8.1.5.

Všechny listy budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.

8.1.6.

Účastník ve své žádosti uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní
adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím
listu dle závazného vzoru.

8.1.7.

Účastníci podávají své žádosti o účast v uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky: „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ a nápisem: „Neotvírat“.
Na obálce musí být uvedena adresa účastníka.

8.1.8.

Místem pro podání žádostí je: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, a to písemně
poštou nebo osobním podáním v úředních hodinách podatelny.

8.1.9.

Za čas podání žádosti odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem žádosti. Za čas podání žádosti se přitom
považuje čas uvedený podatelnou na dokladu o předání žádosti.

8.1.10. Všechny doručené a přijaté žádosti budou opatřeny pořadovým číslem, datem
a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných žádostí.
8.1.11. Žádosti, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání žádostí, nebudou
otevírány.
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8.2.

STRUKTURA ŽÁDOSTI

8.2.1.

Doporučuje se strukturovat žádosti následujícím způsobem:
a.
b.
c.

Krycí list žádosti
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Případné další dokumenty předpokládané kvalifikační dokumentací

9.

LHŮTY

9.1.1.

Lhůta pro podání žádostí končí dne 5. 1. 2017 v 10:00 hod. Žádosti se mohou podávat
písemně poštou nebo osobním podáním na adrese Velké náměstí 114/3, 397 19
Písek.

10.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

10.1.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a
zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
10.1.2. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Žádosti se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.
10.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob.
10.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
10.1.5. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

_______________________
Město Písek
Zastoupené
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
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