
Výzva k podáni nab'dky a prokázání splnfní kvalifikace
na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

(podle ustanovení § 12 odst. .1 a § 18 odst. 3 zákona è. 137/2006 Sb..
o veøejných zakázkách. ve znìní p<)l.dìjších ptoopisù)
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3. DRUH A PAEDMtt PLNtNt~N tZAK ÁZKY ii - - - - " - .~ O;

3.1. ~ \oehj- akáky
JtXtná ~ o ~ ~ maIa.o ~ - ~ --~-?=..-oe ~í § 12 c*.. 3. f 18
00.. 3 ~ t. 137/2006 Sb.. o \ldejnS'dl.kj~. w DI&II ;:-:::-=:-~g.::It.~.

3.1. Phd.a pa"nl wfej8f ak61k.,
~ plnmí ~~ Dkáky je ~~ ~ . ~1k6 v ul. Polní v obci ~
T~

Toskánka (objekt ul. Polní)~

Obec&8IkDY
~kCI*' 11,27351 ~
00234176
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Stávající kaD..~ ul. ~ je db-. 2S)aJ . ~ ~ "e fV8nI L m. Ï-Wy nxlÏ..jtdI ~6
. DapojcDn aa 1i8ici J/6H v zú . KÚ. Vomvb je ~\Ié tfty 3,60 - S,~ . kI')'teaI z ~)'kJitu. ~.
livice. aacKIIúk . krytem z ~ovS'dI dla.sie je \'edeD cJkoIo ~i nxIiaa~ ~6 vlevo v Iftf
I,' - 1,7m.
Po zhcdICx:eDf vIecb ..~ ( za ~, Itfka uIaj t*'I, ~vni ..~ apod.) b)'ia ulieePoIai ck) k8eac- --" ~ v c:eIkM ~ 280 m.

Lc*ali18 --\/by rOOia~ dcD6 ~ s v)4~S- p-~ ..,..-~~ ~. o.8Ii ~ ~-y~
1RmI po ~~ 008tawv6aa .. poI8Dky mimo kmI_~ lb)' b)4a aj-.. \Qú Ifta ~. Pro
obèa8IIý pn\jezd WtAách dod6~ na D6~-~jcI1 \/OZideI (c8IuW ~w - ásoboWnf. od\IOZ TK.O,
~VY apod.) je navrf.eDI ~táá Iifka VO7.0vky . Im6'oW oblùy v ~cb vozovky pro jejich
najíf.d61i na 18iwjícl kmI..ubei v ZÚ . v KÙ ~ o R = mm. 1m.

BliHi in bmace k výte u\'edcné ~ ~ U'\oedeD y v pr ~-u:.vé dokI8IIaI taci .

Projekt "Rek.stnkce _88kh kOl8..6k8el BralMv - T.U.k8 (obj. ulice PoI_i)'" b8de
Spolufin8neori8 z docaee StfldGl..w.o kr8jl v rtl8d p,..n.. PROM <F8d ~je ., 8 18i8t).
Z8davatel sl "Y'raz8je p"" .r-.. I8d6wd v pHP8dI ..wrle8' dII88ce .. St:~..wM
kraje v "~I p,.ra.. PROM.

4. KLASIFIKACE PtEDMttU vEiElNt ZAKÁZKY

Pfed_t ,t.81 ~ CP\'
.-vy a .. silnic. daUích 8t-ù . ...~ .., ~~-:-:-:-=~

5. DOBA A Mtsro ft..NtNt vdUNt Z.AX4zxv

5.1. ~ pI"" WhjÚDW*r: 31.12.2010
Doba Z8bjjeni plnmi ~ IIkizky je ~-:-~~~-= ~:SGi ~~... 8M~ ftmt:f 8 ~-:-~-7;~~
~s1~ BICAJvy o dno. Z8d8w.a . .-)k~~ Jriw. ~ ~~-"~~t ... ""pJ. ~ ~
zakázky.

5.2. M.. pI8I8I "'-j- uk,*,:
Mi~ ~ ~ zakázky ~...i kCD_ik8ce &~ - T~h. cmj. ul. Poktl

" PlEDfOKLÁDANÁ IK)INn' A vduNt Uc_I(:..Á:L;.:.Y .. -

Pfecipok1ád8D' hodnota \lefejD6 7aJay je 3.200.(KK).- Kè bez OPH.
~~~~ ~ ~ I8k'*y byla ~ j8ko ~~~--~~Á
~vatde . ck»t.I ~ -DIvy .. =-~f Irice.

7.1. ZIJiIeb..- p8d:á81..b6M
Nabídku lze podat O8Ot.1~ v pracovnicb ~ech Po - p, v ~ od 8:00 do 14:00 bod. v pod8~ Obecnfbo
úfadu Bralkov. nero Zlslat na I(boeIu ChcDi {iId ~. Du~' II. 273 51 &.a;oy tak. aby byla
~a do IkmÈalí Dt4ty pro podání D~. NI~, .. ~ ~-:::-~~ po ~uti My po podiaí
naòdek 1d~1 ~jme . lájaDCi om8J ~~:~-:::~ k =--=C-~~ ~~~ ...~ ckJ ~,.

7.1. L.6a pn ,Mj.i ubidky
Naadku ck.-uète n~ji do:

7.J. ~ ~~~ky k ,.~.., -tMy

Na.-dka mul být dostateen)'m ~~ aj'- ~ -ipuI8Ci. ta. ~ l~ nabidky muá b)'t
pe\l11ì 8vádny. za~y. VzeItUp1~ oèflJoWnY.
Nabídky jsou zájemci povinni podat ptscmM v jednom oriain6le . jab1é ~ . to v fick1~ ~vf8té obéJce,
oznaèené nápitem "Rek~e ~-~ - T"'.. (8bjek1 - P8rr -
NASIOKA NOOTEvfRAT . na ~vrm' .lfalé rui . ~~ ..vamé ~ zijeaw;e.

~ cIIkD\oAo P8i1i60 ávutu

De"8: 21.6.2010

Hodi_:I:JO
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Obálky musí být vid1telni OZIIaèeny na ~ je matné vrátit n8.-dku ~ po ..,i}'D1di Ib6ty
P'O podá.í natMclek.

.. POt.ADAVKY NA PRoKÁZANI SPLNtNI KVALIf1KACE DODAVATELÙ

8.1. UkJ.d.i kwli&8lni pfedpoklldy
Zájemce k prokázáni sptnbai ~cb mláfik86ticb ~p~-:::~~ Jied1o!f eea6 .-.mJ6lelú. ~
proWe. že:

a)d(xtavatel, ktaý nebyl P'8\'an<al6 OOICXI-. pro á'eIIDý èin ~bmý ~ i"""~ ~pnimvan6 zl~inecké
skupiny, trestný èin útuti na m'..ù~ zIoein~-ké 1kupiD6, lepti~ v)'DCJ86 z treIbt6 èáaao.-j.
podfIntctvf. ~jtmjnf í.,a8'" ~~-! ~~ ~-=W.wi, ~ 6-~~ ~ ~

~ kdy ",Je o IJffP'8w ..., pc*I8 Debo ~~.-vf - ~ ~ .. ~ k zùJl.ú
~, . ~, ~ u~ ein; ~Ii o 1W'-a.. --. ... o ~~~-~~~ .16ov8t
~, «a8t n. ~ ~ ~ c.-I*Iu. a jo-li «PD8II dodav8fcIe ei e~
statUlámlho orgánu dodaVleele Idvnick6 ~ mUli taIto ~;.~-:~ ~I6OY1t ItItut8ni «a*I na
ka1.dý elen ItItutámfho ~...u této IriVDtcké (*Jhy; poci6v6-li na.-dku ei MdOIt o úèaIt Dbr8úen'
prá'\o1Ùcká C*>N p-~~ictVÚD M aI8I*.eof 1ioJky, mail ~;.~-:~ podle ~ pí..a.e lpi6OVlt
\/edIe u\'edaI)di ~ ro\'IIfi \.Ic-.:í . iX,j8fic:c;=c. ~í IIdy. _10 ft~ kwli&be.ú ~~~-::~ III1IIÍ
~ ~ jIk ~ ~ k ù-.j c... ""'-i, .. k 88i Iv6o -'dia. IDÍ8 ~~. ti
~

b)d(xtavatel, kt«ý n«Yyl pn~ <.1..- pro tr8Dý ein. jeho! *utko\I6 ~-1!. 1CMrYi.
8 pøcdm6I8D podnikání dodavatele podle zvl6Ibt1dt Jrivnfch ~il6 Detx> doIlo k Dhlazaú od8OUZ81í .
~f ~ Uam6o a.u; :p,..1i o JriwjckCM mot... m- bm p;:~ku 1PI6000t It8uI81ú MI*I
~ ~ eIcn ~ «I8Iu. 8 jo-li ~nb w ckxIIVItde ei e1-.n ~Ito «I*Iu
ck.t.VIIeIc lriwic:ki ~ lB.. Bto JI~~_':'_~ ~ ~ mp. IIdx» ~ eIaI ~
<X'gíIIu *o Jri~ ~ podi""-ti a8Wdku ei ~ o .Ï. ~i6Ií Jriwickj ~
i"""~~ictvfm M CX'88iiza&t, 1ioJky, mu8 ~~~-:~ podle t~ pí8DaIe ~ ~ u\-ect.l~
080b rovnH vedoucí této ~pniZlÈl1f Iloiky. _to ~, kVlJifibmf ...~ad mUli dodavatel
splòovat jak ~ vztahu k 6Z8DI CeIké rCP'Jbiiky, lak k xmi ~ IIdIa. ml- podaikial ei ~i-

c) který D8apIn iI ~ podatu ~I aekIi' ~::-- ~ ~ ~~ podle ~ P'*'-'8~
~

d)~ ;mot ~jdku ...~ ~ rt.ú. v.-J byk» v)1d'IIO ~~.-i o aa
~, DiVItI DdJ)1 Z81Ú1n" ~ k ~~ i:~-:~~-ie k.. D6kI8I6 m~1Io fl-ù.
~ D«YyI ~ D'U8t ~ k majd8 byl -- ;:~~6cf acbo za\'edall D~ _va pcxIc
zvlálanlch IriVD~ pfedpi.o.

c) ktaý oaú v likvidaci.
t) ktaý v evm.cl dal z-=b~y ddO\Ié ~~, . to jat. v Ce8é ,...ice. I8k

v lZ8Ú 8cIIa. nù.. pcdIi~' ei ~ ck8 *,
a)ba'ý .-.1at8 na ~-- 8 DI ~ .. \IIfeja6 ...~I ~i-ù. 8 to jak

v CeIki ~i~ tak v ~i ~ mi- podIúkiDi ea ~ dodavatele,
h)který nem' D~latek: na pojil8Dém a Da peajJe na ~ijJn' za~í a pff~ D8 8tám( politiku

8D~ a to jak v telké republice. 1Ik v zemi IfdIa. mf- pcxkI~ èi b)dlil8f dcxIavateie.
i) kteI'ý Deb)1 v ~icb 3 Idecb Jn~ diKipl-.. ~ ei mu ~o pn~ uIo'-o

~ podle zvl6bkb Jriwídt ~ jo-li podle t 54 p48D. d) pof.-kJv6DO p-.-~, odIk.M
~~ podle zvI...ùdI Jriwídt ~ 8

j) který Dmi ~ v rqstffku 0I0b e òtama ~I \IdejDjdI -ar,_.

8,1. Dod8V1.. pnIkU8Je spi..' ~.~ k..lftw.~ phdpekl8dt pedle plede". ~ 1.1,
,led".. dekWt:
CeICJJé podtláJení (viz. ~ ~. 2 8diV8d """8ac:c) :;:-:-~~~ ~ D~ Dp.CC.

I.J. ~ , kw"".' p~~18dy
K ~, ipID&Ií pobl'ch kvatifikÏidl

a) v:SPis z ~o.o re,;.I(ku DetK> jiaé mdeDce. ~ je v aj ckxIavatel ~ DC ~ ~ ~
k ~~~ - .6ty.-o ~.j ~~ kvalifibcc. v cwiaiD6Ie" v ~ Vy-=:--'-' .;-.,ì-.

~~ ~V8te1 JiaIIotit ()'tO ~y:~~-::~

..J..



b) d<JkJad o oprávnmí k podnikáni podle zvláJbúch právních pfedpi8Ó v rozsahu odpovidajfcfm ~~
vefejné zakázky, zejména doklad prokazujici ~slu~é živn<l8tenské OPC'VD&1i v obJati JX'O\I8d6I1Í staveb,
jejich zmm a odsb'aòování, v ooginále neoo v útcdn~ ~ stejnopisu,

c) os\'6dèenj o vzdìlinf a odborné kvalifikaci mínimáln6 I osoby (dle ~j § 158,00.. 1 a § I~ 00st.
1 zák. è. 183/2006 Sb., avemí Ïkm, v platném máú) ocipov&tné za vedeni rmlízace pfjslumýcb

stavemích ~í, a to doložením ~f autmmVIDého infalýn neIx> teclmib v ob<I'u ~vnf
stavby, vydaného ÈKArr podle zák. è. 3~/1992 Sb. v pla1DáD mmi.

8.4. EkCMlO.ické. ft..Mni kvalifikal.1 pftdlN*l8dy
K JX"Oká7áni splnìni ekooOO)ických a finanèoicb kvalifikaÈlúcb ~...1-p\1kJ8dù po&duje zadavatel ~ožit t}to

dokJady:

a) pojistnou .-nnlouvu neoo pojismý certifikjt, jehof pfedm~ je pojilt!oi odpov&tnosti za §kodu
zp~ou dOOavatelem Iteti osobì, ~ niž ~ patrná výAe poji8U1~ eá8tky pro tento dnIh pojiAtml

Zadavatel stanovil, že ke spmmí zadávacíclt podmjnek je numé, aby èástka pfedmìtného pojiAtmi èWla
alespoò 10 mil. Kè. Zájemce prokáže tmto kvalifikaèní pfcdpoklad J#ed1ofaJjm prosté kopie pojismé

.-nnlouvy.

b) údaj o celkovém omtu dodavatele za poslední 3 úèetní <ixIobf; jestliže dcxIavatel vznikl ~ji neoo
prokazatelnì zabájil èinnost vztahujici ~ k pfeckn~ \/dejné zakázky pozdìjí. po8Iaèi. pfcciloži-Ií údaje o
svém ob-atu za vAecbna úèebli o1xl~ 00 svého vzniku ndxt 00 zab6js1i s-..é ÈÍJmOStÍ.

Zadavatel stanovil. že ke splnll1i zadáV8clch pocbnfnek: je Dtmé. aby ~Ikový ob-at ~O8ti za poBledni
3 roky (tj. 2007. 2008, 2009) èinit min. ISO míl. Kè bez DPH DtxIavatei, který dosud nemá .-wvanou èi
uzavøenou rozvahu za rok 2009 uvede pfedbìf.ný výsledek ~ omatu. DtxIavatel splni kvalífibálí
pøedpoklad pfediot.enim èestného prooláAeni o výtí olntu za pmlecinf 3 roky podqJ88Dého osobou
oprávnìnou jednat za dodavatele.

8.5. Techllické k\'aliftkaìní pøeodpoklady
K prokázáni spln&tj tecbnic~h kvaLifikaènicl1 pfedpokladù požaduje lMavatellial1ofit t)'U) ck*Jady:

a) ~1D1 stavemích prací provedených dOOawtelem v pc.Iajd13 Ie8dI a osvìdèeni objednateld o
øádném plnmí nejvýmamnéj:Aích z tkhto stavemich Inci;
tato 08v&Jèení musí Dhmowt následující údaje:

- cenu za slaveb1í práce
- dobu. po kterou byly sta~t.1í práce JX'Ovád6ny
- mi sto provádìní stavemicb prací
- hodnocení objednatd6. zda byly tyto stavemí prjce ~y ~ . ~..:.

Zadavatel stanovil, že ke splnmi zadávacích podmjoek je nutné, aby zájemce doložil ~znam rea1irovan~
zakázek v posiednich 3 letech, a to pooze v objemu vyIIún jak S mil. Kè vè. DPH. se zam8eoím na dopravni
stavby a to min. tfemj osv6dèenimi objednatelù o ~ém pin&ú t&hto zakjzek v minimální výti 5 mil. Kè
vè. OPH se zamBením na dopravní smvby (vý8tavt. nebo rekmltrukoe) za každé pled1ožené 08v~i
(reiIreDCi).

b) ~í o vzdìIáni a odb<xné kvaJi6bci dodavatele n. ~ch zamìslnmc6 nebo ~b
v ~ot.lém po8taverú a C*Jb odpOvìdn~ a vedeni reali7ae sta~t.úch lX'aCi.

Zadavatel stanovil. že ke ~In&ú Ddívacfch podmínek je nutné, aby zájem« piedJožil doklad o aut<XiZlci
osoby odpov6dné za provád&lf )nCi v olxxu ck'JpI'avní Ùvby (autooZA)V8DÝ inžalýr ne}x) technik).
Zadavatel dále požaduje, aby autorizovaná 080b8 m~a praxi v olxxu min. 5 let a pfedložíJa podepsaný
profeSlú fj~is.
Zájemce ve své nabidoe pfedloti ~é prohJáIa1{ o t<XD. že ~ osoba ~e odpov&b1á za vedení
~ stavelxúch prací a o bmì spolupráce 8 autorizovanou (*>}x)u:

a) v pffpadì z.am6stnaoce èe8Cn)m JX'ob~ o ~í zam&man~kébo pom6'u podepsané
~vnmou O8Obou za zájemce èj jeho jmmem jcdnat,

b) v ~ extmú spolUlrice smJouvoo ne}x) smJouvou o MD)ouv~ ~oucí mezi zájemcem a
autmzovanou odou o spolupráci této (*>by se zájemcem v ptfpedì rQ(jzace ~ vefejné zakázky.

~



c) ckJkJad lX'okazující mvalení ~tfenj v oblasti fí~í z hl~ "y !ivotnibo r l:iXIi. kta'á tRMIe
dodavatel schopen poutit ~ plDmi ~ ~.

Ujem~ ~lòuje technický kvalifibmí pfcdpok1ad pfedložením originálu ncIxJ ov8alé kopie platného
certifikátu s)'Stému tizatí a auditu z hlediska <x:brany životnwo prostfcdí EMAS a origináJ ncIxJ ovìøenou
kopii piatn&o certifikátu dle O•-'an tSN EN ISO rady 14(NX) v oboru pøedmìtu plnìní veøejné zakázky.

dOOavatel doložf oo~é místo živièných 8IDìsi (doklad o vlaltDictví o1-.1ovoy, Dapf. výpis z majetkov6
evidel1oe) nebo v pfí~ nákupu živièné mn~i 00 jioBlo subjektu pfedložf závamý pfislib na jejich
d<xIávku z ot.1ovny v dc.,nvoi ~laI~ v 8OUladu s ~ými TP a ÈSN (tj. ~va rD8x. I boo.) a
v množství nutn~ P'O ø.dIlé provedeni J*jsl.)ich )nci.

d)

e) platný certifikát systému flzeni jakosti dle n~ CSN EN ISO rady 9000 v}Ùaný podle èeských
tecbnic~h D~ akTcdi~ O8Obou. v originálu n~ ov6feDé kopii.

Požadovaná osv!dÈellí a proi1lákni musi být doloženy v origináJe nebo úøedn! ~é k~jj. musí být podepsány
statUtárním orgán~ uchazeèe. V ~ že pociq)iMlje jiná osom, musi nabidb obsahovat i plnou moc pro tuto
osooo podepsanou statu1ámim OI'g8ielll uchazeèe.

9) HODNOTici KRITÉRIA

Hodnotici kritéria uvedl ~vatel v zadávaci dokumentaci.

IO} PROHLjOKA MI~ A PLNtNI A PAj~up K ZAoA V ACj A PROJEKTOVÌ DOKUMENTACI

Prohlídb místa plnìni se uskuteèní me: 22.6.2010 v 10:~

Zástupci dodavatelù se sejdou na adre8e: Obeclú úøad~, Dukelaká 11,27351 BraAkov

Zadávaci dokummtaci vèetnì ]X'ojek1OVé ~hL~i obdrfi na prd11~ mi- p1n&li Z toooto d1\vodu je nutné,
aby uchazeèi zaslali závamou pfihWku k úèasti na prohli~ mi- p1nmi vf. ot)jedDávky zadávaci
dokumentace na e-mailO\'OU adresu: ou.mskov(a!volny.cz a to ~i do 21.6.2010 do 15:00 hod.
Nabidky ucbazeèo. ktdi se nedostav! Da problídku místa pln&ú D~ hodnoceny.

Cena Z8dáV8cl dokumstace \ItdD~ projektové èiní 1.000,- Kè bez DPH a ~ uhrazala v h«o\fOItj pøi
pfevzetf dok18n~. IkxIavatel použije ~mt8ci pcxIX pro ZJnOOváni nabidky.

v ~ me 16.6.2010

Vyv8enO ...((.t:.~{Q...

'OOOCNf I:J~Al) Hr~ASKOV
e 273511Jnhc)š•

okrcs Kladno

/~--,,:~?J

Sejmuto '...""""'.".' ...
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