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1. Informace pro zájemce na zpracování žádosti o účast v užším řízení
Zadavatel se u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení. Po
zveřejnění zadání v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek – uveřejňovacím
subsystému (dále jen „IS VZ US“) zájemci nejprve zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast
spolu s požadovanými doklady o kvalifikaci.
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) obsahuje souhrn kvalifikačních požadavků
doplňujících detailně požadavky zadavatele uveřejněné pro zadání této veřejné zakázky v IS
VZ US pro zpracování žádosti o účast. Z těchto podkladů je zájemce povinen vycházet při
zpracování své žádosti.
Zájemci, kteří podají žádost o účast v užším řízení a nesplní kvalifikaci, budou zadavatelem
vyloučeni.
Po vyhodnocení žádostí bude ze všech žádostí, splňujících požadovaná kvalifikační kritéria,
vybráno 5 zájemců náhodným výběrem losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke
kterému budou všichni zájemci, kteří splní kvalifikaci, písemně přizváni. Vylosovaní zájemci
budou vyzváni k podání vlastní nabídky.
Tento projekt bude financován ze zdrojů EU – Regionální operační program regionu NUTS II
Severozápad pro období 2007 – 2013 a v souladu s nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne
11. července o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(CPV):
45000000-7 Stavební práce
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy
45112711-2 Krajinné úpravy parků

2. Údaje o zadavateli
Název:
Statutární Město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené:
primátorem města Mgr. Janem Kubatou
ve věcech smluvních a technických: Ivem Zíkou – vedoucím Odboru investic MmÚ
na základě plné moci ze dne 15.9.2004
0081531
IČ:
Telefon/fax:
475 241 764 / 475 211 141
E-mail:
ivo.zika@mag-ul.cz
Oprávněný zástupce zadavatele ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
v souladu s § 151 ZVZ
Název:
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
Sídlo:
Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Kuželem – jednatelem společnosti
IČ:
46712143
Kontaktní údaje:
Lucie Pouzarová
Telefon/ fax:
475 216 725
pouzarova@varia-ul.cz
E-mail:
Kvalifikační dokumentace
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3. Předmět a místo plnění
Předmět plnění:
Jedná se o revitalizaci městských sadů, jejíž základem je změna stávajícího stavu sadů na
moderní městský park, aktivní rekreační prostor s novou, dnešní době odpovídající strukturou.
Hranice řešeného území a funkce parku bude zachována i po revitalizaci.
Součástí projektu je úplná rekonstrukce vnitřních komunikací v Městských sadech. Cesty jsou
vedeny přibližně v trasách stávajících cest, část je trasována nově. Některé komunikace jsou
částečně doplněny o pás s mlatovým povrchem určené především pro jogging, ke kterému
jsou místy přidány prvky na cvičení. Ve spodní části parku jsou navrženy cesty pro bruslaře a
skateboarding. Vzhledem ke svažitému terénu v příčném směru komunikace bude nutná
terénní modelace doplněna o gabionovou opěrnou zeď. Dále jsou navrženy cesty v nových
trasách pro propojení napříč parkem přibližně v trasách, které jsou v současnosti vyšlapané
chodci.
Jednotícím prvkem úpravy parku je zřízení specifických uzlů ve formě malých fontán.
Revitalizace počítá se zřízením tří nových vstupů do parku – z křižovatky ulic Palachova a
Sadová, v severní části vstup z Šaldovy ulice přechodem přes potrubí parovodu a vstup
z Masarykovy ulice směrem k dětským aktivitám a na lávku před zářez Klíšského potoka.
V rámci parku budou vybudovány rozvody vody pro napájení kašen, veřejného WC,
zavlažovacího systému a jezírka. Jezírko bude napojeno na vrt, který bude proveden v severní
části parku. Dále budou vybudovány vnější rozvody NN pro napájení kašen, jezírka a sloupků
u „Mušle“, amfiteátru a jezírka. S ohledem na změnu trasování některých komunikací bude
částečně upraveno trasování rozvodů VO a přemístěny a doplněny stožáry VO.
Součástí realizace je kácení dřevin, odborný prořez stromů, výrazná korekce keřových
porostů, výsadba nových stromů a keřů.
Místo plnění:
Městský park v centru města Ústí nad Labem
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4. Požadavky na kvalifikaci
4.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst.1
zákona 137/2006 Sb. v platném znění doložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této KD)
4.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ následujícím
způsobem:
 dle § 54 písm. a) doloží zájemce výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li
v ní být zapsán podle zvláštních předpisů


dle § 54 písm. b) doloží zájemce doklad o oprávnění k podnikání, v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské
oprávnění:

−
−

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Oprávnění k provádění sadových či parkových úprav (např. Poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost)

 dle § 54 písm. d) doloží zájemce doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje, a to:
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
v úrovni autorizovaného inženýra v oboru „pozemní stavby“ nebo v oboru „dopravní
stavby“
Pokud kvalifikační předpoklady předkládá sdružení více společností, je třeba předložit
doklady v souladu s § 51 odst. 5 a 6 zákona.

4.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zájemce prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v souladu s
§ 55 ZVZ následujícím způsobem:


dle § 55 písm. a) doloží zájemce platnou pojistnou smlouvu nebo platný pojistný
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
s limitem pojistného plnění v minimální výši 50 mil. Kč. Z předloženého dokladu
bude zcela jasně patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

 dle § 55 písm. c) zájemce doloží čestné prohlášení o výši obratu a výši obratu ze
stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních období, s tím že obrat za každé
předcházející účetní období v oblasti stavebních prací nebude nižší než 70 mil. Kč. V
předloženém čestném prohlášení uvede uchazeč údaje o dosažených obratech z celkové
činnosti a z toho ze stavební činnosti a výslovně prohlásí, že údaje v tomto čestném
prohlášení jsou pravdivé; čestné prohlášení musí být uchazečem podepsáno.
Jestliže dodavatel vznikl později, předloží údaje o svém obratu za účetní období své
existence.
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4.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 ZVZ
následujícím způsobem:


dle § 56 odst. 3 písm. a) zájemce doloží seznam realizovaných zakázek obdobného
charakteru v posledních 5 letech, a to pouze v objemu zakázek vyšším jak 50 mil. Kč
a nejméně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek. Osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
Z předloženého seznamu musí být patrné, že součástí dodavatelem realizovaných
zakázek bylo také provádění sadových a parkových úprav a minimálně u jedné z
realizovaných zakázek musí být tyto sadové práce v objemu min. 5 mil. Kč.



dle § 56 odst. 3 písmeno c) zájemce doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních
prací, a to doložením
osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní
stavby nebo v oboru dopravní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992
Sb. v platném znění

 dle § 56 odst. 3 písm. d) a odst. 5 doloží zájemce certifikát řízení z hlediska ochrany
životního prostředí vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou
(certifikát řady ČSN EN ISO 14001) vztahující se k předmětu činnosti. Zadavatel uzná
rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany
životního prostředí.


dle § 56 odst. 4 předloží zájemce certifikát systému řízení jakosti vydaný podle
českých technických norem (certifikát řady ČSN EN ISO 9001) vztahující se
k předmětu činnosti. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském
státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění
jakosti.

Veškeré výše uvedené doklady budou doloženy v pravosti a stáří dokladů dle § 57 ZVZ.
Zájemci mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ využít za podmínek stanovených v § 127
ZVZ výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v §
134 ZVZ certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než
1 rok.
Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v souladu s ustanovením
§ 57 odst. 1 ZVZ v originále či úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu
s ustanovením § 57 odst. 2 ZVZ k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
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5. Požadavky na zpracování žádosti
Žádost včetně veškerých dokumentů a příloh bude podána v listinné podobě a zpracována
v českém jazyce.
Žádost nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Žádost bude předložena ve dvou stejnopisech.
Žádost bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho
svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí
provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným
razítkem). Všechny listy žádosti i příloh budou řádně očíslovány nepřerušovanou řadou
počínaje číslem 1. Posledním listem žádosti bude prohlášení zájemce, potvrzené u fyzických
osob zájemcem, u právnických osob potvrzené statutárním orgánem zájemce dle způsobu
podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou
k zastupování statutárního orgánu zájemce, které stanoví celkový počet listů v žádosti.
Podepisuje-li žádost pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané
statutární osobou zájemce musí být nedílnou součástí žádosti.
Doporučené členění žádosti o účast
Zájemce podá tištěnou žádost v souladu s tímto doporučeným členěním:
a) Krycí list žádosti o účast
b) Smlouva dle § 51 odst. 6 ZVZ v případě, že kvalifikaci prokazuje více dodavatelů
za účelem podání společné nabídky, nebo smlouvy dle § 51 odst. 4 ZVZ, je-li
kvalifikace prokazována subdodavatelem zájemce.
c) Doklady prokazující splnění kvalifikace v pořadí dle bodu 4 této KD
d) Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči zadavateli (příloha č. 2 a) této KD)
e) Prohlášení o počtu stránek
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6. Lhůta a místo pro podání žádostí
Lhůta pro podání žádosti o účast: do 14:00 hodin dne 24. 8. 2009
Místo pro podání žádostí o účast
Zájemci mohou své žádosti o účast podávat na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 2336/8, 4010 00 Ústí nad Labem (2. patro) v pracovní dny od 8:00 do 14:00
hodin.
Žádosti o účast budou podávány v obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci
minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a označeny:

N E O T V Í R A T!
”Veřejná zakázka, žádost o účast – Městské sady – aktivní park“
Adresa zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor investic
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

7. Kritéria pro omezení počtu zájemců
Zadavatel rozhodl omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky a to na
maximální počet 5 zájemců.
V oznámení o zakázce uveřejnění v IS VZ US stanovil zadavatel jako objektivní kritérium pro
omezení počtu zájemců náhodný výběr losem dle ustanovení § 61 odst. 4 ZVZ.
Losování bude provedeno za účasti státního notáře a losování se mají právo účastnit zájemci,
kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů a nebyli vyloučeni zadavatelem ze
zadávacího řízení.
O termínu losování budou tito zájemci písemně vyrozuměni v souladu s § 61 odst.4 ZVZ a to
nejméně 5 dnů před losováním.
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Příloha č. 1 KD

KRYCÍ LIST
ŽÁDOSTI O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ
na podlimitní veřejnou zakázku:

„Městské sady – aktivní park“
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v užším řízení

Údaje o zájemci
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Sídlo společnosti

Právní forma
IČ, DIČ
Bankovní spojení a číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky
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Příloha č. 2 KD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, § 53, odst. 1
Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Městské sady – aktivní park“ prohlašuji, že:
a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu;
(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),
b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),
c) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči mému majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující ani na můj majetek není
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) nejsem v likvidaci,
f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a
i) nebyl jsem v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
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).

Datum:

…………………..
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„Městské sady – aktivní park“

Příloha č. 2 a) KD
Čestné prohlášení k podání nabídky na veřejnou zakázku:
„Městské sady – aktivní park“

Společnost:
…………..…………..…………..
IČ:
…………..…………..…………..
DIČ:
…………..…………..…………..
sídlem:
…………..…………..…………..
zastoupená:
…………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
............
Zastoupena: …………………………………. - jednatel
…………………………………………………. - jednatel
…………………………………. ………………- jednatel
…………………………………………………. - jednatel
(dále jen „dodavatel“)

Jako statutární zástupce společnosti žadatele tímto čestně prohlašuji:
že dodavatel není dlužníkem Statutárního města Ústí nad Labem ani žádné příspěvkové organizace
zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem (tj. nemá závazky po lhůtě splatnosti)
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných
důsledků, zamlčí-li jakoukoliv skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj

K tomuto čestnému prohlášení se připojují i další osoby ve funkci statutárních zástupců žadatele a
další členové statutárního orgánu.

Datum a místo: ………………………………….

Podpisy: …………………………………. ………………………
…………………………………. ……………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

…………………………………………....
Jméno a podpis statutárního zástupce
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