VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Dotovaný zadavatel:
ASAVET a.s.
Praha 2, Vinohrady, Chodská 1032/27, PSČ 12000
provoz Biřkov 43, 334 01 Přeštice
IČ: 40525996
tel: +420376353151
fax: +420376393483
e mail: investice@asavet.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zařízení pro čištění odpadního vzduchu“
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále
jen „zákon“) na výše uvedenou akci.
V souladu s ustanovením § 38 zákona Vás tímto vyzývám k podáním nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace na výše uvedenou veřejnou zakázku
1.

1.2.
1.3.

Informace o předmětu veřejné zakázky
„Zařízení pro čištění odpadního vzduchu“
Stručný textový popis veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky je:
Jedná se o provedení stavebních prací, dodávky a instalaci technologického
zařízení pro filtraci a čištění odpadního vzduchu od pachových látek biologickým
půdním filtrem. Rozsah prací je dán zadávací dokumentací.
Místo plnění / realizace: Biřkov
Kód podle NUTS 0-5: CZ0322

1.4.
1.5.

Kód obce (dle ZUJ): 578088
Kód hlavního předmětu plnění VZ dle klasifikace CPV: 45000000-7

2.

Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky
Zadavatel dle §2, odst.(3): ASAVET a.s.
Sídlo: Praha 2, Vinohrady, Chodská 1032/27, PSČ 120 00
provoz Biřkov 43, 334 01 Přeštice
Zastoupený: Ing. Janem Oulickým, předsedou představenstva

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul, příjmení, jméno):
Ing. Jan Oulický
Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Suchý, investiční technik
IČO: 40525996
2.1.1. Telefon: +420376353151
2.1.2. Fax: +420376393483
2.1.3. E-mail: investice@asavet.cz

2.1.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.1.

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není
zadávající dokumentace součástí výzvy –
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace (mimo den prohlídky místa
plnění, kdy bude vydávána na místě)
Obchodní firma: ASAVET a.s.
Ulice:
Obec: Biřkov
Část:
Stát: CZ
Číslo popisné: 43
Číslo orientační:
PSČ: 334 01
E-mail: investice@asavet.cz

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Příjmení a jméno: Miroslav Suchý
Telefon: (+420) 376 353 151
Mob.: (+420) 606 602 256
Fax: (+420) 376 393 483
e-mail: investice@asavet.cz
WWW adresa ZD
Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci:
Výše nákladů (v Kč bez DPH): 1.660,- Kč
Způsob platby: hotově při převzetí ZD

3.5.
3.6.

Lhůta pro vyžádání ZD do
Lhůta pro vyžádání
dodatečných informací k ZD do
Datum vydávání zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění:

3.
3.1.

3.7.
3.8.

Datum: 23.8.2010

Hodina: 14:00

Datum: 23.8.2010
Datum: 16.8.2010
Datum: 16.8.2010

Hodina: 14:00
Hodina: 8:30
Hodina: 8:30

4.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1

4.4.2.
4.4.3.
5.

6.
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Datum 27.8. 2010
Hodina: 10:00 hod
Termín otevírání obálek: Datum 27.8. 2010
Hodina: 10:30 hod
V administrativní budově provozovny v Biřkově (zasedací místnosti ve 2.n.p.)
Zadávací lhůta: do 30.11. 2010
Zahájení plnění: 20.3.2011
Ukončení doby plnění: 31.12.2011
Adresa pro podání nabídky
Obchodní firma / název zadavatele/: ASAVET a.s.
Ulice:
Obec: Biřkov
Část:
Stát: CZ
Číslo popisné: 43
Číslo orientační
PSČ: 334 01
Osoba přijímající nabídku: Miroslav Suchý, investiční technik
Jiné upřesňující údaje: pokyny pro zpracování nabídky jsou součástí
zadávací dokumentace
Elektronické podání nabídky: ne
Požadavky na zabezpečení nabídky:
Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a doručena v
zapečetěné obálce s nápisem soutěž – neotevírat! na adrese provozovny
zadavatele v pracov. dny od 8:00 do 13:00 hod. nebo v termínu uvedeného v čl.
4 (viz ZD)
Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: není
Předpokládaná cena plnění: 16,772.380,- Kč bez DPH
Hodnotící kriteria pro zadání veřejné zakázky dle § 78, odst.1, písm.a):
nejnižší cena
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. (1) zákona – čestné prohlášení
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), d) zákona
Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55, odst.(1), písm. a) v min. výši 15 mil.
Kč - originál ev. ověř. kopii (odpovědnost za škodu); písm. c) – čestné prohlášení;
odst. (2) písm.c) min. obrat uchazeče za jedno účet. období 20 mil Kč
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona, odst.(3), písm. a); písm. d)
ZVZ dodavatelé doloží opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního
prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.
Rozsah požadovaných informací: dodavatel doloží doklad o provádění likvidace
odpadů formou čestného prohlášení.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatel doloží čestné
prohlášení o ekologické likvidaci odpadů.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: ekologická likvidace
odpadů dle ČSN.

6.1.5
6.1.6

odst. (4) dodavatelé doloží doklad o certifikaci systému řízení jakosti ČSN EN
ISO 9001
Předložené doklady budou v originále nebo ověřené kopii

6.2.

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupují dodavatelé při
prokázání splnění kvalifikace dle § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.

6.3.

Požadavek zadavatele, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky
nesmí být plněna subdodavatelem:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval veřejnou zakázku převážně
vlastními prostředky, subdodávky mohou představovat maximálně 30% objemu
plnění veřejné zakázky.

7.

Jiné:
- Nabídka se podává v českém jazyce
- Variantní řešení zadavatel nepřipouští
- PROJEKT JE FINANCOVÁN Z FONDŮ EU – OPŽP
- Zadavatel požaduje splatnost daňových dokladů 60 dní

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit ZŘ v souladu s ustanovením § 84 zákona.

9.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Praze dne 10.8. 2010

….………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko

