Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, Brno

VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Spojená Bečva km 53,050-58,300, oprava toku,
Hustopeče n./Bečvou – Valašské Meziříčí“

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s
ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„zákon“), jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem „Spojená Bečva km 53,050-58,300, oprava
toku, Hustopeče n./Bečvou – Valašské Meziříčí“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

vyzývá
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

I. Identifikační údaje a informace o zadavateli a odborném poradci zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:
Sídlo zadavatele:
IČ/DIČ
Statutární zástupce:
Telefon/fax:
E-mail:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
dále i „zadavatel“

Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 601 75 Brno
70 890013 / CZ70890013
Ing. Radim Světlík, generální ředitel s.p.
+420 541637111/ +420 541211403
sekretariatgr@pmo.cz
Ing. Mojmír Pehal, technicko-provozní ředitel
+420 541 637 377
pehal@pmo.cz

Zadavatel využívá svého práva nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedeného odborného poradce. Poradce
přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného
zadávacího řízení neúčastní.
Poradci zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení
dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
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Odborný poradce:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady
27068111
Ing. Petr Hrubý – jednatel
Ing. Jaroslav Hájek - jednatel
+420 325 611 932 / +420 325 611 934
info@eurotender.cz

Telefon/fax:
E- mail:
dále jen „odborný poradce“

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na:

CPV :

„Spojená Bečva km 53,050-58,300, oprava toku, Hustopeče n./Bečvou
– Valašské Meziříčí“
stavební práce

Práce na ochraně říčních břehů
Různé specializované stavební práce

45246200-5
45262600-7

Předmět veřejné zakázky:
Základním účelem realizace předmětu veřejné zakázky je odstranění povodňových škod
z května roku 2010.
V rámci opravy budou zasypány nátrže v březích, bude opraveno břehové opevnění v místě nátrží a
dále bude opravena konstrukce skluzu.
Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:
SO01 – Oprava nátrže v km 52,712-52,794
SO02 – Oprava skluzu v km 54,480
SO03 – Oprava nátrže v km 55,423-55,467
Součástí předmětu díla a ceny jsou dále, nikoliv však výlučně, i tyto činnosti:
•

•
•
•
•

činnosti spojené s dodržením podmínek uvedených ve stanoviscích dotčených
orgánů, organizací a osob, zejména těch, které jsou součástí technické části
zadávací dokumentace (projektové dokumentace), zjm záchranný odlov a transfer
ryb z ohrožené oblasti vodního toku - viz stanovisko Českého rybářského svazu zn.
650/11 ze dne 29.dubna 2011,
vytyčení všech inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich
zpětné předání správcům,
zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům
stavby za účelem provádění a následné uvedení do původního stavu po dokončení
stavby,
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz případných přípojek vody a energií během provádění
veřejné zakázky,
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění
bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění
prostoru vodního toku ropnými produkty apod.,
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•
•
•

odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo
trvalého uložení,
provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová
dokumentace vypracovaná projekční společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapustova
14, 690 06 Břeclav, výkazy výměr a technické specifikace (podmínky).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):
8.552.860,- Kč bez DPH.
( slovy: osm milionů pět set padesát dva tisíc osm set šedesát korun českých)

Termín zahájení realizace stavebních prací:

předpoklad

Termín ukončení realizace stavebních prací:

nejpozději do

20. srpen 2011

30. listopadu 2011

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Odborný poradce zadavatele zasílá , či předá zadávací dokumentaci oproti úhradě 2 500,- Kč bez
DPH (slovy: dvatisícepětsetkorun českých) všem dodavatelům, kteří o její vydání požádají, a to do
bezodkladně po doručení písemné žádosti zájemce či dodavatele.

Adresou pro vyžádání zadávací dokumentace je:
Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
290 01 Poděbrady
e- mail: info@eurotender.cz
tel./ fax: +420 325 611 932 / +420 325 611 934

IV. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.07.2011 v 10,00 hod.

V. Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále, a to v uzavřené obálce, která musí být
opatřena názvem veřejné zakázky, tj.
„Spojená Bečva km 53,050-58,300, oprava toku, Hustopeče n./Bečvou – Valašské Meziříčí“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6
zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Strana 3 (celkem 9)

Nabídky je možno podávat osobně na adresu odborného poradce zadavatele:
Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
Poděbrady
( I.patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)
a to v pracovních dnech od 8,30 hod. do 14,00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek, v
poslední den lhůty pouze do 10,00 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou, a to doručením do sídla
odborného poradce zadavatele:
Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
290 01 Poděbrady
a to tak, aby byly do jeho sídla doručeny do konce výše uvedené lhůty 20.07.2011 do 10,00
hod.
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky.
Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a
času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).

VI. Otevírání obálek s nabídkami
Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 20.07.2011
odborného poradce zadavatele:

v 14,00 hod. v zasedací místnosti na adrese

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
Poděbrady
( I.patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)

VII.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele.

1.1. Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné
základní kvalifikační předpoklady splňuje.
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1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
a) dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)

dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku, nebo živnostenský list v rozsahu odpovídajícím předmětu
plnění veřejné zakázky, tj.:
živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“

c)

dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží:
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“
Zadavatel v této souvislosti stanoví podmínku, že každý dodavatel u odborně
kvalifikovaných osob uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se
jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu.

2. Zadavatel dále požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
a technických kvalifikačních předpokladů.

2.1. dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona •

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné
částky pro tento druh pojištění.

•

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona:
Dodavatel
prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením pojistné smlouvy, nebo pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže
uvedené úrovně kvalifikačního předpokladu.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má ke dni podání
nabídky uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně
5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých).
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2.2. dle § 55 odst. 2 •

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Zadavatel požaduje předložit z účetnictví dodavatele ekonomické ukazatele, které vypovídají
o:
a) celkové likviditě dodavatele
b) celkové zadluženosti dodavatele
c) rentabilitě vlastního kapitálu
Důvodem uvedených požadavků zadavatele je ověření dostatečné ekonomické síly a stability
uchazeče z hlediska jeho schopnosti zajistit si dostatečné provozní financování v průběhu
plnění veřejné zakázky a minimalizace selhání uchazeče
(platební neschopnosti či
insolvence).
Mezní hodnoty požadovaných hodnot celkové likvidity , celkové zadluženosti a rentability
vlastního kapitálu uchazeče jsou stanoveny tak, aby odpovídaly druhu, rozsahu a složitosti
předmětu veřejné zakázky, přičemž zadavatel přihlédl k dosažitelnosti zvolených mezních
hodnot na relevantním trhu. Zadavatelem zvolené nastavení ukazatelů celkové likvidity.
celkové zadluženosti a rentability vlastního kapitálu nevybočuje z běžných tržních standardů,
ani nemá diskriminující charakter.

•

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst.3 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle
předchozího odstavce předložením Účetní závěrky v plném rozsahu, včetně zprávy auditora,
je-li tato povinnost zákonem uložena, a to za předchozí účetní období (hospodářský nebo
kalendářní rok) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
a současně
Čestným prohlášením, ve kterém dodavatel z údajů předmětné Účetní závěrky vypočte a
uvede požadované ukazatele dle popsaných vzorců k jednotlivým ekonomickým ukazatelům –
tj. celkové zadluženosti dodavatele a celkové likviditě dodavatele. Toto čestné prohlášení
bude podepsané osobou oprávněnou za dodavatele či jeho jménem jednat. Vzor čestného
prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace.
Celkovou likviditu dodavatel vypočte:
(Oběžná aktiva ř. 31R - Dlouhodobé pohledávky ř. 39R) / (Krátkodobé závazky ř. 102R +
krátkodobé bankovní úvěry ř.116 R + krátkodobé finanční výpomoci ř. 117R)
Celkovou zadluženost dodavatel vypočte:
((Cizí zdroje ř. 85R + Časové rozlišení pasivní ř. 118 R) / (celková pasiva ř. 67R)) x100
Rentabilitu vlastního kapitálu dodavatel vypočte:
(Výsledek hospodaření běžného účetního období ř. 84R/ vlastní kapitál ř.68R) x 100

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud minimální
hodnota celkové likvidity je 1,40, celková zadluženost nepřesahuje míru 75,00% a
rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než 15,00%

Pro úplnost zadavatel uvádí, že nelze aplikovat matematické pravidlo pro zaokrouhlování
výsledné hodnoty, např. likviditu 1,396 nelze zaokrouhlit na 1,40 nebo celkovou míru
zadluženosti 75,11% nelze zaokrouhlit na 75,00% apod.. Tato hodnota je výsledkem poměru
absolutního hodnot v řádech milionů Kč a vlastním zaokrouhlením by došlo k připuštění
zkreslení ekonomických výsledků dodavatele.
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2.3. dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona •

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

•

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
obdobných významných zakázek a osvědčení objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací
provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto
prací prokáže, že realizoval alespoň
3 obdobné stavební zakázky vodohospodářského charakteru ( tj. úpravy vodních toků)
v min. hodnotě 5 mil. Kč bez DPH (slovy: pět milionů korun českých ), a to za každou
stavbu.

2.4. dle § 56 odst. 4 zákona –
•

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO 9000 vydaný
podle českých technických norem akreditovanou osobou.

•

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Předložení dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený
managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001.

systém

2.5. dle § 56 odst. 5 zákona –
•

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného
podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou.
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•

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Předložení dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení
z hlediska ochrany životního prostředí.

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený systém řízení z
hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO
14000.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobně specifikovány v Zadávací
dokumentaci.

VIII.

Údaje o hodnotících kritériích

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Bližší údaje jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

IX.

Jiné požadavky zadavatele

1. Dodavatelský systém
•

V souladu s ust. § 44 zákona o veřejných zakázkách zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého
subdodavatele.
Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou doplnění údajů do Krycího listu nabídky –
bod 5 (Příloha č.1 zadávací dokumentace) v němž uvede, jakou část veřejné zakázky budou
konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního
podílu na předmětu veřejné zakázky).

•

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.
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2.

Zajištění plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil, jako její nedílnou součást (formou přílohy),
originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek,
zejména jakosti a termínů provedení předmětu plnění, v případě přidělení veřejné zakázky uchazeči.
Zadavatel požaduje příslib bankovní záruky, která bude
-

-

znít na částku 1 mil Kč ( slovy: jeden milion korun českých)
vystavena ve prospěch zadavatele za řádné plnění veřejné zakázky uchazečem v souladu
s uzavřenou smlouvou, a to nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo na plnění
veřejné zakázky mezi zadavatelem a uchazečem
platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla)

Závazný příslib banky musí být platný nejméně po dobu, po níž je uchazeč nabídkou vázán. Při
podání společné nabídky musí závazný příslib banky doložit alespoň jeden z dodavatelů podávajících
společnou nabídku.

V Brně dne 01.07.2011
Ing. Radim Světlík
generální ředitel s. p.
v.r.

Za správnost opisu:

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel
Eurotender s.r.o., Poděbrady
odborný poradce zadavatele
v.r.

Strana 9 (celkem 9)

