VÝZVA
VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ

Montážní práce na plynovodech

Zadavatel
NET4GAS, s.r.o.
(dále jen „zadavatel")

Přílohy:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4

č. 5

č. 6
č. 7
č. 8

Návrh smlouvy
Čestné prohlášení
Reference
Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen
„VOP“) vydané ve smyslu ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního
prostředí (ŽP), požární ochrany (PO) a Security – fyzické bezpečnosti (dále jen „Podmínky BOZP“),
vydané ve smyslu ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a
v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.
Mapa plynárenské soustavy N4G
Interní dokumentace - TP_T01_01_01_03 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy
VTL plynovodů a přípojek do 100 bar
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1. Obecné
Cílem tohoto dokumentu je stanovit kvalifikační systém a postup pro vytvoření seznamu
kvalifikovaných dodavatelů pro zakázky vyhlašované společností NET4GAS, s.r.o. týkající se
montážních prací na plynovodech skupiny B2 (nad 40 do 100 bar). Do seznamu kvalifikovaných
dodavatelů pro montážní práce na plynovodech je možné vstoupit po celou dobu jeho platnosti.
Kvalifikační řízení nenahrazuje samotné výběrové řízení a jednání s dodavateli.
Kvalifikační systém zahrnuje dva kvalifikační stupně:
1. stupeň – stavebně montážní práce na plynovodech B2 do DN 500 včetně
2. stupeň – stavebně montážní práce na plynovodech B2 od DN 600 výše
Zájemce má možnost se kvalifikovat do obou stupňů. Pokud bude chtít zájemce zařadit do obou
kvalifikačních stupňů, musí splnit podmínky pro 2. kvalifikační stupeň dle podmínek uvedených níže.
Po splnění kvalifikace pro 2. stupeň je dodavatel automaticky zařazen i do 1. stupně kvalifikace.
Kvalifikovaní uchazeči budou zařazeni na otevřený seznam kvalifikovaných dodavatelů na dobu
určitou a bude s nimi uzavřena rámcová smlouva a to do 31. 12. 2017.
Kvalifikovaní dodavatelé budou poptáváni na jednotlivé stavby/akce dle splněného kvalifikačního
stupně jednotlivými poptávkovými řízeními v elektronickém portálu Proe.biz dle aktuálních potřeb
zadavatele. Detailní rozsah požadovaných prací, termíny a místa plnění budou objednatelem
specifikovány pro každou akci zvlášť.
Předmětem poptávaných zakázek budou zejména:
 vypracování technologických postupů prací, zkoušek a jejich harmonogramu;
 zemní práce;
 výřezy vadných trub, armatur a montáž nových;
 svářečské práce;
 dodávky vybraných materiálů (dle potřeby; v případě dodávky materiálů ze strany
objednatele bude zhotovitel zajišťovat dopravu materiálu z centrálního skladu N4G
v Lounech na místo stavby);
 jeřábnické práce (dle potřeby);
 izolace a nátěry (dle potřeby);
 tlakové zkoušky;
 vizuální kontroly svarů;
 plynová revize;
 zpracování dokumentace skutečného provedení, revizních zpráv apod. dle TPG a
interních předpisů zadavatele,
přičemž si Zadavatel vyhrazuje právo na vybrané činnosti uvedené výše využít i kapacity vlastních
smluvních partnerů jako povinných subdodavatelů. Konkrétní rozsah povinných subdodavatelských
prací bude vždy specifikován pro každou akci zvlášť.
Součástí poptávaných prací nebude:
 Vytyčení podzemních sítí a vedení
 NDT kontroly
 Geodetická zaměření, zaměření skutečného provedení
Pro každou akci bude vystavena jednotlivá objednávka, resp. uzavřena jednotlivá smlouva o dílo.
Vybraný zhotovitel je povinen nastoupit k plnění do 30 kalendářních dnů od závazného objednání,
resp. podpisu smlouvy o dílo.
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V průběhu provádění díla je možné, aby zhotovitel pracoval vždy max. na dvou akcích (tj. na dvou
lokacích) současně.

2. Postup a podmínky kvalifikace
a)

Zájemce o účast v kvalifikačním řízení potvrdí svůj zájem o zařazení do seznamu e-mailem na
adresu marketa.vanzurova@net4gas.cz. V e-mailu zájemce uvede název a sídlo společnosti,
IČ, jméno, telefon a e-mail své kontaktní osoby a požadovaný kvalifikační stupeň.

b)

Kontaktní osoba zadavatele odešle zájemci pozvánku a výzvu k předložení kvalifikace přes
elektronický portál Proe.biz.

c)

Po vyplnění přihlášky v pozvánce budou uchazeči předkládat požadované kvalifikační
dokumenty elektronicky prostřednictvím portálu Proe.biz na adrese www.net4gas.proebiz.com.
Zájemce má na předložení požadovaných dokumentů 10 pracovních dní od odeslání pozvánky.

d)

Zadavatel je oprávněn vyzvat k dodatečnému vysvětlení/doplnění předložených dokumentů.

e)

Hodnotící komise zadavatele vyhodnotí splnění podmínek a zadavatel následně informuje
zájemce o ne/splnění kvalifikace.

f)

Kvalifikovaní uchazeči budou zařazeni na seznam kvalifikovaných dodavatelů do 1. nebo 2.
kvalifikačního stupně.

g)

Výběr zhotovitele pro jednotlivé akce bude probíhat formou výběrových řízení (vč. možnosti
využití elektronické aukce), kde bude hodnotícím kritériem cena za realizaci. Výběrová řízení
budou probíhat v elektronickém portálu Proe.biz a pozvánka bude odeslána všem dodavatelům
zařazeným v seznamu pro daný kvalifikační stupeň. Výsledkem výběrových řízení bude
uzavření smlouvy o dílo, resp. vystavení objednávky.

h)

Objednatel si vyhrazuje právo neoslovovat kvalifikovaného dodavatele, který/v případě, že:


Závažně poruší odborné a smluvní povinnosti, zejména nesplní jakýkoliv technický
požadavek pro provádění prací, včetně Technických podmínek a podmínek BOZP
(Příloha č. 5 a 6 této výzvy);



Bezdůvodně přeruší provádění díla;



Nedodrží termíny plnění dané jednotlivou objednávkou, resp. smlouvou o dílo o 15
pracovních dní;



Výše smluvních pokut dle podmínek v jednotlivé objednávce, resp. smlouvě o dílo
udělených zhotoviteli dosáhne částky 10% z ceny jednotlivého díla;



Bude provádět práce v rozporu s platnými technickými normami a obecně závaznými
právními předpisy;



Zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele;



Vydání rozhodnutí o zrušení společnosti dodavatele s likvidací bez právního nástupce;



Prokázání nebo náznaků manipulace s výběrovými řízeními ze strany uchazečů, soutěžících
o příslušnou zakázku;



Dodavateli vyprší platnost jakéhokoliv certifikátu, osvědčení nutného pro provádění díla, aniž
by dodavatel zajistil jeho prodloužení na další období.

3. Zadavatel zakázky
Zadavatel:
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NET4GAS, s.r.o.

Sídlo:
bank. spoj.:
IČ:

Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
ČSOB, Praha 5, č. ú. 17470543/0300
27260364

Kontaktní osoba pro kvalifikační řízení:
Mgr. Markéta Vanžurová, Specialista,
marketa.vanzurova@net4gas.cz

Nákup

a

logistika,

tel:

+420 220

223 825,

email:

Veškeré dotazy ke kvalifikačnímu řízení zasílejte prosím písemně na výše uvedený email.

4. Další ustanovení


Uchazeči nepřísluší náhrada za zpracování a předložení dokumentů pro účely kvalifikace.



Zadavatel nepřipouští nabídky složené z více uchazečů.



Nabídky neúplné ve smyslu podmínek a požadavků výzvy nebudou hodnoceny.



Na toto řízení se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.



Objednatel si vyhrazuje následující práva:



o

Zrušit zadání zakázky, a to i bez udání důvodů.

o

Upravit termíny zahájení a s tím adekvátně termíny dokončení jednotlivých akcí.

o

Změnit nebo upřesnit zadání jednotlivého výběrového řízení ve lhůtě pro podávání nabídek.

o

Nevracet uchazeči nabídku.

o

Jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění zakázky (např. formou e-aukce).

o

Vypsat další kolo výběrového řízení.

o

Neuzavřít smlouvu s uchazečem, a to i bez udání důvodů.

o

Neuzavřít smlouvu o dílo na celý rozsah zakázky.

o

Předmět zakázky omezit, případně rozšířit.

o

Předložit nový návrh smlouvy.

Uchazeč se zavazuje zachovat mlčenlivost ve vztahu k předmětu tohoto řízení a následných zakázek
a v souvislosti s ní poskytnutým důvěrným informacím. Za důvěrné informace se pro tyto účely
pokládají zejména:
o
veškeré informace charakteru obchodního, technického a finančního, které se týkají
zákazníků NET4GAS, s.r.o.
o
další informace označené smluvní stranou jako důvěrné.
Závazek mlčenlivosti bude trvat po celou dobu existence smluvního vztahu mezi stranami, tak i po
jeho skončení do té doby, než se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by povinný porušil
své povinnosti podle této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje sjednat se všemi svými zaměstnanci a
členy orgánů společnosti, kterým byly poskytnuty za účelem splnění předmětu této Smlouvy důvěrné
informace časově neomezený závazek mlčenlivosti o těchto informacích ve vztahu k jakýmkoli třetím
osobám.



Zahraniční uchazeč prokazuje v nabídce splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se
podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
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určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce, pokud zadavatel nestanoví jinak.


V případě dotazů týkajících se tohoto kvalifkačního řízení má uchazeč povinost kontaktovat písemně
prostřednictvím e-mailu kontaktní osobu zadavatele pro toto řízení. Informace zaslané zadavatelem
na základě dotazů se stanou plnohodnotnou součástí výzvy.

5. Požadavky (případně požadavky na jejich prokázání)
A. 1. kvalifikační stupeň
Zájemce o zařazení do seznamu pro 1. kvalifikační stupeň předloží následující dokumenty:
 Výpis z veřejné části obchodního rejstříku v kopii ne starší 90 dnů a podepsané odpovědnou osobou
zájemce na důkaz shody s originálem
 Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku v kopii a podepsané odpovědnou osobou zájemce na
důkaz shody s originálem
 Čestné prohlášení o bezúhonnosti a finanční způsobilosti dle vzoru v Příloze č. 2 podepsané
oprávněnou osobou zájemce
 Hospodářská zpráva hodnocení finančního zdraví uchazeče od agentury BISNODE (Dun &
Bradstreet) ne starší než 30 dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Nabídky
zájemce s ratingovým hodnocením failure score horším než stupeň 50, tj. subjektů patřící mezi
50% nejméně solidních společností v databázi BISNODE (Dun & Bradstreet), nebudou hodnoceny.
Uchazeč hospodářskou zprávu zajistí přímo u agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) na své
vlastní náklady a předloží ji v nabídce v prosté kopii opatřené razítkem a podpisem oprávněné
osoby uchazeče, potvrzujícím shodu s originálem.
Kontakty: BISNODE D&B ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Siemensova 2717/4, 155 00
Praha 5, e-mail: custserv@bisnode.cz, tel: +420 274 000 600, www.bisnode.cz
 Doklady o pojištění (platnou pojistnou smlouvou v prosté kopii nebo pojistný certifikát) v souvislosti s
prováděním předmětu díla v následujícím rozsahu:
o Stavebně-montážní pojištění s limitem pojistného plnění min. 15 mil. Kč včetně
 připojištění nákladů na odstranění trosek s limitem plnění min. 3 mil. Kč
 připojištění krytí záruční doby / garančního období po dobu 24 měsíců.
 připojištění přepravy
o Stavební odpovědnost s limitem plnění min. 15 mil. Kč včetně křížové odpovědnosti
s limitem pojištění min. 15 mil. Kč a odpovědnosti na stávajícím majetku s limitem
pojištění min. 15 mil. Kč. U křížové odpovědnosti bude NET4GAS, s.r.o. následně
uveden v pojistné smlouvě jako jedna z pojištěných stran (jako investor, na kterého se
někdy může některá poškozená strana obrátit se žádostí o náhradu škody).
o Odpovědnost z provozní činnosti /odpovědnost za výrobek s limitem plnění min. 15
mil. Kč
Pojištění musí platit po dobu realizace díla až do jeho úplného ukončení a předání + záruční doba
24 měsíců. Tuto způsobilost zájemce prokáže v nabídce předložením originálu čestného
prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. V tomto prohlášení se zájemce zaváže k
uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako vybraný dodavatel.
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 Reference prací provedených na obchodní jméno zájemce za posledních 5 let na VTL plynovodech
B2:
o Alespoň 3 reference pro montážní práce na dimenzi DN 300 s minimálním finančním
plněním 500.000,- Kč pro jednotlivou referenci.
o Alespoň 3 reference pro montážní práce na dimenzi DN 500 s minimálním finančním
plněním 1.000.000,- kč pro jednotlivou referenci.








Zadavatel akceptuje referenci zájemce, která splní požadavek na minimální finanční plnění a v jejím
rozsahu budou uvedeny alespoň následující práce: přípravné a zemní práce, svářečské a montážní
práce, provedení zkoušek a revizí.
Reference budou uvedeny v tabulce v Příloze č. 3 a ke každé referenci bude přiloženo potvrzení o
řádném vykonání prací.
Potvrzení referencí za společnost NET4GAS, s.r.o. Bude probíhat následovně: zájemce zašle
vyplněnou tabulku v Příloze č. 3 na adresu marketa.vanzurova@net4gas.cz nejpozději 8 dnů před
uplynutím lhůty pro předložení dokladů. Potvrzené reference budou oskenované a zaslané
nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro doložení dokladů.
Certifikát systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001
Certifikát řízení kvality při svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006
Platný certifikát pro montáže a opravy plynovodů a přípojek z oceli v otevřených výkopech, DN bez
omezení, přetlak bez omezení vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.
Osvědčení evropského nebo mezinárodního svářecího inženýra EWE, IWE vydané v souladu
s ČSN EN 12732 a ČSN EN ISO 14731.
Seznam minimálně 5 svářečů v zaměstnaneckém poměru a jejich osvědčení, které je v souladu
s certifikátem G-S5.
Seznam minimálně 2 montážních skupin, vč. osvědčení pracovníků ve skupině, resp. jmenný
seznam pracovníků níže uvedených profesí:
o Svářeč
o Přípravář
o Dozorující technik

 Osvědčení pracovníků vizuální kontroly svarů dle EN 473 nebo APC STANDARD 201.
 Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených plynových zařízení, vydané
ITI ve smyslu § 6a) odst.1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 3
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Osvědčení o odborné způsobilosti ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze
vyhrazených plynových zařízení vydané ITI ve smyslu § 6a) odst.1 písm. d) zákona č. 174/1968
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších
předpisů..
 Seznam vlastních celkových strojových kapacit potřebných pro následující práce:
o Zemní práce
o Svařovací práce (svářecí stan)
o Vybavení pro provedení propojů
o Vybavení a technologii pro odstranění magnetismu potrubí při svařování
 Zájemce předloží doplněný a parafovaný návrh smlouvy.
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B. 2. kvalifikační stupeň
Zájemce o zařazení do seznamu pro 2. kvalifikační stupeň předloží následující dokumenty:
 Výpis z veřejné části obchodního rejstříku v kopii ne starší 90 dnů a podepsané odpovědnou osobou
zájemce na důkaz shody s originálem.
 Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku v kopii a podepsané odpovědnou osobou zájemce na
důkaz shody s originálem.
 Čestné prohlášení o bezúhonnosti a finanční způsobilosti dle vzoru v Příloze č. 2 podepsané
oprávněnou osobou zájemce.
 Hospodářská zpráva hodnocení finančního zdraví uchazeče od agentury BISNODE (Dun &
Bradstreet) ne starší než 30 dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Nabídky
zájemce s ratingovým hodnocením failure score horším než stupeň 50, tj. subjektů patřící mezi
50% nejméně solidních společností v databázi BISNODE (Dun & Bradstreet), nebudou hodnoceny.
Uchazeč hospodářskou zprávu zajistí přímo u agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) na své
vlastní náklady a předloží ji v nabídce v prosté kopii opatřené razítkem a podpisem oprávněné
osoby uchazeče, potvrzujícím shodu s originálem.
Kontakty: BISNODE D&B ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Siemensova 2717/4, 155 00
Praha 5, e-mail: custserv@bisnode.cz, tel: +420 274 000 600, www.bisnode.cz
 Doklady o pojištění (platnou pojistnou smlouvou v prosté kopii nebo pojistný certifikát) v souvislosti s
prováděním předmětu díla v následujícím rozsahu:
o Stavebně-montážní pojištění s limitem pojistného plnění min. 15 mil. Kč včetně
 připojištění nákladů na odstranění trosek s limitem plnění min. 3 mil. Kč
 připojištění krytí záruční doby / garančního období po dobu 24 měsíců.
 připojištění přepravy
o Stavební odpovědnost s limitem plnění min. 15 mil. Kč včetně křížové odpovědnosti
s limitem pojištění min. 15 mil. Kč a odpovědnosti na stávajícím majetku s limitem
pojištění min. 15 mil. Kč. U křížové odpovědnosti bude NET4GAS, s.r.o. následně
uveden v pojistné smlouvě jako jedna z pojištěných stran.
o Odpovědnost z provozní činnosti /odpovědnost za výrobek s limitem plnění min. 15
mil. Kč
Pojištění musí platit po dobu realizace díla až do jeho úplného ukončení a předání + záruční doba
24 měsíců. Tuto způsobilost zájemce prokáže v nabídce předložením originálu čestného
prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou zájemce. V tomto prohlášení se zájemce zaváže k
uzavření smlouvy o pojištění ve smyslu tohoto bodu až jako vybraný dodavatel.
 Reference prací provedených na obchodní jméno zájemce za posledních 5 let na VTL plynovodech
B2:
o Alespoň 3 reference pro montážní práce na dimenzi DN 700 s minimálním finančním
plněním 1.000.000,- Kč pro jednotlivou referenci.
Zadavatel akceptuje referenci zájemce, která splní požadavek na minimální finanční plnění a v jejím
rozsahu budou uvedeny alespoň následující práce: přípravné a zemní práce, svářečské a montážní
práce, provedení zkoušek a revizí.
Reference budou uvedeny v tabulce v Příloze č. 3 a ke každé referenci bude přiloženo potvrzení o
řádném vykonání prací.
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Potvrzení referencí za společnost NET4GAS, s.r.o. Bude probíhat následovně: zájemce zašle
vyplněnou tabulku v Příloze č. 3 na adresu marketa.vanzurova@net4gas.cz nejpozději 8 dnů před
uplynutím lhůty pro předložení dokladů. Potvrzené reference budou oskenované a zaslané
nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro doložení dokladů.
Certifikát systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001
Certifikát řízení kvality při svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006
Platný certifikát pro montáže a opravy plynovodů a přípojek z oceli v otevřených výkopech, DN bez
omezení, přetlak bez omezení vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.
Osvědčení evropského nebo mezinárodního svářecího inženýra EWE, IWE vydané v souladu
s ČSN EN 12732 a ČSN EN ISO 14731.
Seznam minimálně 5 svářečů v zaměstnaneckém poměru a jejich osvědčení, které je v souladu
s certifikátem G-S5.
Seznam minimálně 2 montážních skupin, vč. osvědčení pracovníků ve skupině, resp. jmenný
seznam pracovníků níže uvedených profesí:
o Svářeč
o Přípravář
o Dozorující technik

 Osvědčení pracovníků vizuální kontroly svarů dle EN 473 nebo APC STANDARD 201.
 Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených plynových zařízení, vydané
ITI ve smyslu § 6a) odst.1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 3
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Osvědčení o odborné způsobilosti ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze
vyhrazených plynových zařízení vydané ITI ve smyslu § 6a) odst.1 písm. d) zákona č. 174/1968
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších
předpisů..
 Seznam vlastních celkových strojových kapacit potřebných pro následující práce:
o Zemní práce;
o Svařovací práce (svářecí stan);
o Vybavení pro provedení propojů;
o Vybavení a technologii pro odstranění magnetismu potrubí při svařování.
 Zájemce předloží doplněný a parafovaný návrh smlouvy.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a bude vložena v elektronické formě v běžně
dostupných formátech *.doc, *.xls nebo *.pdf prostřednictvím elektronického portálu.

V Praze dne 12. 2. 2015
Mgr. Markéta Vanžurová, Specialista, Nákup a logistika
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