Česká republika - Ministerstvo financí
V Praze dne 27.-03.-2012
Č.j.: MF-32782/2012/45-452-2

Dodavatel
IČ: 00000000
Adresa sídla
PSČ Obec

V Ý Z V A
K P O D Á N Í

N A B Í D K Y

a k prokázání splnění kvalifikace
na realizaci podlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací
s názvem

„Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním
Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých
dobývek“
zadávané
druhem zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení
podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon VZ“).

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10

Vážení,
v souvislosti s plněním Usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12.06.2002, č. 756 ze dne
05.08.2002, č. 181 ze dne 25.02.2002, č. 831 ze dne 01.09.2004 a č. 888 ze dne 13.07.2005,
č. 726 ze dne 14.06.2006 a č. 119 ze dne 26.01.2009, v návaznosti na schválení projektu
k předmětné veřejné zakázce Mezirezortní komisí, a dále v souladu s ustanovením § 38
odst. 1 zákona VZ

v y z ý vá m e

dodavatele (zájemce):
právní forma:
IČ:
sídlo dodavatele:
spisová značka:

…..
…..
…..
…..
oddíl X, vložka XXX,
vedená v obchodním rejstříku u …..,

k podání nabídky na realizaci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na provedení
stavebních prací prováděných hornickým způsobem a k prokázání splnění stanovené
kvalifikace požadované zadavatelem.

Údaje k veřejné zakázce:
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo financí
(dále také „zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“)

se sídlem na adrese:

Praha 1, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10,

IČ:

00006947,

DIČ:

CZ00006947,

kód právní formy:

325 - organizační složka státu,

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

číslo účtu:

421657 / 0300,

jehož jménem jedná:

Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí,
na základě pověření ministra financí.
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2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1

Informace o druhu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Dle výše předpokládané hodnoty:

podlimitní

Předpokládaná hodnota:

19.599.798,84 Kč bez DPH

Předpokládaný termín zahájení plnění:

01.06.2012

Předpokládaný termín dokončení plnění:

31.08.2013

Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací,
podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo
použitelného předpisu Evropských společenství je následující:
Textový popis

kód CPV

Stavební úpravy tunelů, šachet
a podchodů

45221200-4

měrná
jednotka

rozsah
(množství)

m3

176
(šachtice)

Činnost prováděná hornickým
způsobem – zpřístupnění starých nebo
trvale opuštěných důlních děl (stavební
úpravy tunelů, šachet a podchodů)
Stavební úpravy pro důlní činnost

177
(úpadní)

45254100-3

m2

360

45120000-4

m

690

45262340-6

m3

8.900

71300000-1

m3

1

Hornická činnost - zajišťování a
likvidace důlních a starých důlních děl příprava hrází (stavební úpravy pro
důlní činnost)
Průzkumné vrtné práce
Hornická činnost - zajišťování a
likvidace důlních a starých důlních děl plavící (průzkumné) vrty
Injektážní práce
Hornická činnost - zajišťování a
likvidace důlních a starých důlních děl sanace podzemí (injektáží práce)
Technicko-inženýrské služby
Řízení a dozory zhotovitele včetně
inženýrské činnosti, koordinátora BOZP
a příslušné dokumentace
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Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v Zadávací dokumentaci k této
veřejné zakázce čj. MF-32782/2012/45-452-1 (dále také „ZD“).
2.2

Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních - hornických prací pro
zpřístupnění historického podzemí pod centrem obce Horní Město prostřednictvím
štoly Sv. Antonína Paduánského, průzkum historických dobývek a vlastní zajištění
a stabilizace podzemí pod centrem obce včetně děl ke zpřístupnění historického
podzemí.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v rozsahu projektové dokumentace
(realizačního projektu stavby) s názvem „Revitalizace a resocializace území
postiženého těžební činností v Horním Městě, Revitalizace centra obce po
těžební činnosti - zajištění starých dobývek“, vypracované společností PGU, s.r.o.,
IČ: 28579780, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 537/39, PSČ 702 00,
v březnu 2011, která obsahuje následující dokumenty (viz příloha č. 3 této ZD):
A)

Projekt zpřístupnění štoly Sv. Ant. Paduánského včetně stavebního
povolení č. 8/11 ze dne 21.02.2011,

B)

Plán zajištění historických dobývek pod centrem obce Horní Město
Dokumentace k povolení hornické činnosti

C)

Projekt zajištění úpadní a šachtice do štoly Sv. Ant. Paduánského
Dokumentace k povolení stavby

Celá obec Horní Město včetně osad v její správě - Stříbrné Hory, Skály, Rešov
i Dobřečov - byly výrazně ovlivněny historickou i novodobou hornickou činností.
Obec trpí dozníváním vzájemného prolínání vlivů historické těžby a těžby
ze 20. století (poklesy povrchu, poškozené stavební objekty a komunikace,
nekontrolovatelné vsaky a výtoky důlních vod, rozsáhlé území s nesanovaným
povrchem - haldy a haldičky, zasypané a zastřelené ústí štol). Pod centrem obce,
které již bylo podrubáno v minulosti, byl ve 20. století vyhlášen ochranný pilíř. Přes
to je dle měření zřejmé, že centrum obce je z hlediska poklesů nejaktivnější a nelze
zde provádět revitalizaci bez zajišťovacích prací v podzemí. Po sanaci podzemí bude
možné opravit objekty a komunikace na povrchu a vybudovat potřebné zpevněné
a parkovací plochy. V centru obce je umístěna budova obecního úřadu, vyhlášená
kulturní památka - kostel a fara, hostinec, zdravotní středisko a velký počet obytných
domů.
Rozsah předmětu plnění v rámci stavby je následující:
Zpřístupnění štoly Sv. Antonína Paduánského
Stavba umožní otevírku historického podzemí prostřednictvím v současnosti
uzavřené štoly Sv. Antonína Paduánského, a to úpadnicí z obecního pozemku
parc. č. 620/1 v prostoru cca 150 m od jejího bývalého ústí (lze důvodně
předpokládat, že již nebude zavalena), a šachticí v centru obce z obecního pozemku
parc. č. 20/1. Zároveň bude vyřešeno průchozí větrání a bude vybudována základna
pro následující zajišťovací práce v podzemí. Bude-li to reálné, bude po otevření štoly
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novou úpadní a po provedení báňského průzkumu dodavatelem v rámci této stavby
vypracována realizační dokumentace obnovy a zpřístupnění historické štoly
a realizační dokumentace sanačních prací podzemí.
Zajištění historických dobývek pod centrem obce Horní Město
Zajišťovací práce budou zahájeny po vyhodnocení průzkumu podzemí báňskými
záchranáři a po vydání povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem
v Ostravě. Toto povolení bude po vyhodnocení báňského průzkumu a upraveného
„Plánu zajištění historických dobývek pod centrem obce Horní Město“ zajištěno
zhotovitelem prací. Úprava Plánu zajištění je rovněž součástí prací.
Hornické práce budou provedeny ve 3 etapách:


Hornické práce v podzemí - vymezení, izolace a zajištění podzemních
stabilitně narušených prostor určených k zaplnění certifikovanou
popílkocementovou zakládkou



Navrtání plavících vrtů - z povrchu



Zakládání - vyplnění podzemních prostor pod zájmovým územím certifikovanou popílkocementovou zakládkou do uzavřených podzemních
stabilitně narušených prostor pod zájmovým územím

Zajištění úpadní štoly a šachtice do štoly Sv. Antonína Paduánského
Po ukončení sanačních prací včetně likvidace průzkumných vrtů budou zajištěna ústí
nové úpadní a šachtice do štoly Sv. Antonína Paduánského. Předpokládá se, že
úpadní i šachtice budou zlikvidovány. Po vyhodnocení provedených sanačních prací
v podzemí může být rozhodnuto o nutnosti zachování přístupu do štoly Sv. Antonína
Paduánského pro následnou kontrolu podzemí centra obce. V takovém případě budou
ústí štoly a šachtice trvale zajištěna. Tyto práce nejsou součástí výkazu výměr. Bude
se jednat o jednodušší a cenově méně náročné práce. Zhotovitel prací si sám zajistí
úpravu „Projektu zajištění úpadní a šachtice do štoly Sv. Antonína Paduánského“
podle skutečnosti a vydání stavebního povolení na tyto práce.
3.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

3.1

Úhrada nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací
dokumentace k této veřejné zakázce, a to ve výši 1.175,-- Kč. Způsob úhrady
poplatku ve vazbě na poskytnutí zadávací dokumentace je uveden v odkazu článku
3.2 této Výzvy.
Ministerstvo financí není pro tyto účely plátcem DPH, proto uvedená částka je
konečná.
Úhradu nákladů za zadávací dokumentaci zájemce uskuteční na níže uvedené číslo
účtu zadavatele s uvedením variabilního a specifického symbolu:
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3.2

číslo účtu zadavatele:

421825 / 0300;

variabilní symbol:

IČ zájemce;

specifický symbol:

32782.

Způsob poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude zájemcům o tuto veřejnou zakázku, poskytnuta
na základě jejich písemné žádosti. Všeobecné informace Ministerstva financí
ke způsobu poskytování zadávací dokumentace k ekologickým veřejným zakázkám,
zadávaným odborem 45 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
druhem zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení jsou uvedeny
na webových stránkách zadavatele, na adrese „www.mfcr.cz“, v části Ministerstvo
>> Veřejné zakázky - 2012 >> Ekologické zakázky (Filtr) >> Poskytování zadávací
dokumentace - Zjednodušené podlimitní řízení, kde je rovněž k dispozici
elektronická podoba příslušného formuláře „Žádost o poskytnutí zadávací
dokumentace“ (příloha č. 1 Všeobecných informací), kterou zájemce vyplní
ve všech požadovaných položkách a v souladu s postupem stanoveným zadavatelem
ve Všeobecných informacích doručí na adresu zadavatele.

3.3

Místo pro podání písemné žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace
Doručovací adresa pro podání žádosti o poskytnutí Zadávací dokumentace je
následující:
Česká republika - Ministerstvo financí
Odbor 45
Oddělení 452 Ekologické škody
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana

3.4

Kontaktní osoba pro poskytnutí zadávací dokumentace
Kontaktní osobou zadavatele pro poskytnutí (vyzvednutí) zadávací dokumentace je:
Věra Tomanová
tel.:
+420 257 043 964,
fax:
+420 257 043 950,
e-mail: vera.tomanova@mfcr.cz;
v případě nepřítomnosti této osoby pak také:
Tomáš Roháček
tel.:
+420 257 043 962,
e-mail: tomas.rohacek@mfcr.cz.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek
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4.1

Lhůta pro podání nabídek
Nabídku je možno podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí a středa

od

7:30

do

17:00

hodin,

úterý, čtvrtek a pátek

od

7:30

do

16:15

hodin.

ovšem tak, aby byla doručena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek, což je dne 10.05.2012 (čtvrtek) v 16:00 hodin.
Uchazeč může podat nabídku rovněž doporučenou poštovní zásilkou, ovšem tak,
aby i takto podaná nabídka byla doručena zadavateli rovněž nejpozději do konce
lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím
po dni odeslání této Výzvy.
4.2

Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je stanovena podatelna zadavatele, která je umístěna
v sídle zadavatele, v mezipatře budovy B, vpravo, v místnosti č. 97, na adrese
Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10.

5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje v souladu s ustanoveními § 51 odst. 2 a § 62 odst. 1 zákona VZ
ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace a to v rozsahu stanoveném
zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, tzn. v této Výzvě
a v související Zadávací dokumentaci. Doklady k prokázání splnění kvalifikace musí
být součástí nabídky uchazeče.
Stručný výčet požadavků zadavatele na kvalifikaci zájemce, které jsou jinak
podrobně popsány v Zadávací dokumentaci, je uveden níže.

5.1

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona VZ
Dodavatel prokáže u této podlimitní veřejné zakázky splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, které daným čestným
prohlášením prokazuje.

5.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona VZ
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Dle § 54 písm. a) zákona VZ
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek),
starší 90 kalendářních dnů.
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b) Dle § 54 písm. b) zákona VZ
dokladu o oprávnění k podnikání vydaném podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání
vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících
živnostenských oprávnění:
v režimu živností vázaných
-

živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění
veřejné zakázky.

c) Dle § 54 písm. c) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
d) Dle § 54 písm. d) zákona VZ
dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti
předložením všech níže požadovaných platných dokladů:
-

oprávnění k činnostem dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to:
k hornické činnosti v rozsahu podle § 2 tohoto zákona:
písm. c)
písm. g)
písm. i)

- zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
- zajišťování a likvidace starých důlních děl,
- důlně měřická činnost,

a současně k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3
tohoto zákona:
písm. c)
písm. h)

-

- práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační
práce),
- práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných
důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní dolu
v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
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předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

5.3

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní
v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c) a písm. h)
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů.

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) hlavní důlní
měřič k provádění činností dle § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) báňský
projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.,
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou
činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona VZ
a) Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
b) Dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních
právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy z níž bude patrný hospodářský
výsledek v minulém účetním období.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením poslední zpracované rozvahy podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo určitou část takové
rozvahy, z níž bude patrný hospodářský výsledek, a ve které dodavatel zároveň
zjevným způsobem vyznačí relevantní údaje pro prokázání tohoto kvalifikačního
předpokladu.
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud
dosáhl v posledním uzavřeném účetním období kladného hospodářského výsledku.
c) Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel uvede údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem za poslední
3 účetní období, zjištěný podle zvláštních právních předpisů.
Dodavatel uvede údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět
této veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období, zjištěný podle zvláštních
právních předpisů.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením výkazu o celkovém obratu a výkazu o obratu
dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (v rozsahu dále
uvedeném), a to ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele, popř. ve formě účetní závěrky za poslední 3 účetní
období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž
bude patrné splnění níže uvedeného požadavku. V případě účetní závěrky dodavatel
zjevným způsobem vyznačí pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu
relevantní údaje.
Jestliže dodavatel vznikl nebo zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné
zakázky prokazatelně později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna
účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho:
-

celkový obrat zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, dosažený v posledních 3 účetních obdobích činil
minimálně 80 milionů Kč bez DPH v součtu za všechna 3 účetní období;

a
-

obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. obrat z oblasti
provádění staveb, hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, dosažený v posledních 3 účetních obdobích činil
minimálně 60 milionů Kč bez DPH v součtu za všechna 3 účetní období s tím,

10

že minimálně 30 milionů Kč bez DPH z tohoto obratu tvořily práce při
provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1
zákona VZ
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným
zadavatelem v zadávací dokumentaci (v článku 6.4), je oprávněn jej prokázat
i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů
tyto jiné doklady odmítnout.
5.4

Technické kvalifikační předpoklady

5.4.1

Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací

5.4.1.1 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 zákona VZ
a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží seznam stavebních prací (hornických činností
a činností prováděných hornickým způsobem), provedených dodavatelem
za posledních 5 let formou prohlášení a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (hornických činností a činností
prováděných hornickým způsobem); tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu
a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny
řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel upozorňuje, že nelze osvědčení objednatelů nahradit pouhým prohlášením
dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací (hornických činností
a činností prováděných hornickým způsobem).
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
v nabídce předloží seznam stavebních prací (hornických činností a činností
prováděných hornickým způsobem) provedených dodavatelem za posledních 5 let,
a v tomto seznamu uvede minimálně:
-

3 dokončené stavby (stavební práce) provedené hornickou činností nebo
činností prováděnou hornickým způsobem ve stejném oboru, jako je
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předmět této veřejné zakázky, v souhrnném finančním objemu ve výši
minimálně 40 milionů Kč bez DPH, přičemž:
-

alespoň jedna z těchto provedených staveb (stavebních prací) byla
realizována jako činnost prováděná hornickým způsobem při hloubení
šachet nebo ražbě štol a dosáhla finančního objemu ve výši minimálně
5 milionů Kč bez DPH;

a
-

a
-

alespoň jedna z těchto provedených staveb (stavebních prací) byla
realizována jako hornická činnost při sanaci důlních děl a dosáhla
finančního objemu ve výši minimálně 10 milionů Kč bez DPH;
alespoň jedna z těchto provedených staveb (stavebních prací) byla
realizována jako hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým
způsobem při zajišťování nebo likvidaci stavebních šachet nebo důlních
děl, a dosáhla finančního objemu ve výši minimálně 1 milion Kč bez DPH.

Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje v následujících
případech:
-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
stavebních prací, byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném časovém
úseku posledních 5 let, a požadovaná výše minimálního finančního objemu
takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
stavebních prací, nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše minimálního
finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku posledních
5 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud zahájení realizace jím prokazovaných zakázek, uvedených v zadavatelem
požadovaném seznamu stavebních prací, byla započata před rozhodným
časovým úsekem posledních 5 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto
zakázek došlo právě v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel
uzná celkovou výši plnění takových jednotlivých zakázek;

a pokud současně připojí osvědčení objednatele o řádném provedení každé z těchto
požadovaných 3 provedených stavebních prací.
Tato osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací, musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně
a odborně.
b) Dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických
útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a u každého z techniků uvede
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jeho dosažené (ukončené) vzdělání v příslušném směru ve smyslu požadavku
následujících odstavců.
Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat
při provádění stavebních prací, resp. při plnění veřejné zakázky. Součástí seznamu
bude předložení dokladu o dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření, a to od
každého, v seznamu uvedeného technika.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v požadovaném
seznamu uvede, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky níže požadovaný počet
techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou zajišťovat
kontrolu jakosti, přičemž musí zároveň splňovat následující požadavky zadavatele.
Minimální počet techniků:
1 technik zajišťující kontrolu jakosti
Minimální dosažený stupeň vzdělání techniků:
-

vysokoškolské vzdělání báňského zaměření

Minimální odborná kvalifikace techniků:
-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní dolu
v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění bezpečného a odborného
řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle
§ 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou
činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb.,
s minimálně 5 letou praxí v oboru.
Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné způsobilosti
vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle
§ 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem
periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené
vyhlášky.

c) Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ
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Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele,
jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a to ve formě čestného prohlášení, v němž
uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením
výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.
Přílohou čestného prohlášení dodavatele budou:
-

prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné zakázce
s jejím vlastnoručním podpisem,
osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné
kvalifikaci:
-

osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel
prokázat ve formě dokladu o ukončení (absolvování) středoškolského, resp.
vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský
diplom);

-

osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje
zadavatel uvést v podobě osvědčení (autorizace, kvalifikace, osvědčení
o odborné způsobilosti), vydaného příslušnou institucí, a prohlášení
konkrétní osoby s uvedením výčtu konkrétní praxe, ve struktuře zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím vlastnoručním podpisem,
v návaznosti na níže uvedený výčet minimální odborné kvalifikace osob
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu, přičemž
osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací (ve smyslu § 134
odst. 2 a § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) musí splňovat
následující požadavky zadavatele.
Minimální počet osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:
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3 odpovědné osoby
Osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací nemohou
být shodné s osobami techniků požadovanými podle části 7.5.1.1 písm. b) této ZD,
resp. dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ.
Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací:
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání báňského zaměření.
Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací:
-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní
v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c) a písm. h)
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů, s minimálně 5 letou praxí v oboru
(minimálně 1 osoba).
Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné
způsobilosti vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5
odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem
periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené
vyhlášky.

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) hlavní důlní
měřič k provádění činností dle § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tato odborná kvalifikace se dokládá osvědčením o odborné způsobilosti podle
vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti
a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů, s minimálně 5 letou praxí v oboru (minimálně 1 osoba).
Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné
způsobilosti vydaným Českým báňským úřadem podle § 3 odst. 2 vyhlášky
ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřičské dokumentaci při hornické činnosti
a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů.

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) báňský
projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.,
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou
činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, s minimálně 5 letou praxí v oboru (minimálně 1 osoba).
Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné
způsobilosti vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5
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odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem
periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené
vyhlášky.
d) Dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
e) Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru
a průměrného ročního počtu vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí
zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou
na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich
práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž
vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení
za poslední 3 roky.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud jeho průměrný
roční počet zaměstnanců činí minimálně 20 a průměrný roční počet vedoucích
zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí
jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele
oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly,
organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení činí minimálně 2, za poslední 3 roky.
f) Dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
5.4.1.2 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 4 zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
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Dodavatel v nabídce předloží platný certifikát prokazující zavedení systému řízení
jakosti dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 vydaný
akreditovanou osobou.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden
a certifikován systém řízení jakosti dle českých technických norem řady ČSN EN
ISO 9000 v oblasti odpovídající předmětu této veřejné zakázky, tj. v oblasti
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, což prokáže
předložením platného certifikátu.
5.4.1.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 5 zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního
prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,
tzn. v souladu s § 56 odst. 5 zákona VZ dodavatel předloží doklad o registraci
v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých
technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení
z hlediska ochrany životního prostředí.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud je registrován
v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo pokud
má zaveden a certifikován systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle
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českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000, což prokáže předložením
platné registrace v případě EMAS, nebo platného certifikátu řízení dle ČSN EN
ISO 14000, v oblasti odpovídající předmětu této veřejné zakázky, vydaného
akreditovanou osobou.
Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v zadávací
dokumentaci (v článku 6.5), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady
odmítnout.
6.

Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů
Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část této veřejné zakázky subdodavateli.
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Podrobně
jsou požadavky zadavatele popsány v článku 7. Zadávací dokumentace.

7.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je stanovena
nejnižší nabídková cena.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez
DPH zpracovanou ve smyslu požadavků článku 9., resp. odstavce 9.1 ZD, a to podle
její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek podle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové
ceny podle § 77 zákona VZ.
Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky
místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 4 zákona VZ.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 20.04.2012 od 10:30 hodin. Sraz zájemců
o prohlídku je v 10:00 hodin před Obecním úřadem obce Horní Město na adrese
Horní Město, Horní Město 97, PSČ 793 44.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA, pracovník oddělení 452 Ekologické škody,
tel.: +420 257 043 915.
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Podrobnosti k prohlídce místa plnění jsou uvedeny v článku 13. Zadávací
dokumentace.
9.

Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky
V článku 16. Zadávací dokumentace zadavatel stanovuje jiné požadavky pro
realizaci veřejné zakázky, které jsou také k dispozici na webových stránkách
zadavatele na adrese „www.mfcr.cz“ v části Ministerstvo >> Veřejné zakázky 2012 >> Ekologické zakázky (Filtr) >> VZ podle názvu.

10.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán) začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí nejpozději dnem 30.11.2012.

11.

Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 17.05.2012 (čtvrtek)
ve 13:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
v přízemí budovy B, v zasedací místnosti č. 30.

……………………………………………..
Mgr. Zdeněk Z a j í č e k
náměstek ministra financí
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