VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Stavební úpravy jižní fasády objektu č.p. 19 v obci Tuklaty“
Veřejná zakázka je realizována jako zakázka malého rozsahu podle ust. §12 odst. 3 a v souladu
s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,ZVZ“).
1.

Zadavatel:

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
ICO:
Telefon:
Email:
Zástupce zadavatele:

2.

Obec Tuklaty
Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82, okr. Kolín
Petrem Jenšovským, starostou obce
00235822
+420 724 182 712
info@tuklaty. cz
JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Panská 895/6, Praha
1 —Nové Město, PSČ: 110 00, zapsaná v seznamu advokátů CAK
pod evid. č. 13851, tel: +420 777573363,
email: infoí®,aknemeckova.cz

Předmět zakázky:

Tato výzva k podání nabídek je vypracována jako podklad pro podání nabídek zájemců v rámci
zadávacího řízení na poskytování stavebních prací ve smyslu ust. § 10 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZVZ“). Přestože se jedná o
zakázku malého rozsahu, zadavatel postupuje obdobně dle ZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy pro zpevnění a zakonzervování zdivá jižní
fasády a provedení povrchových úprav na objektu č.p. 19, ulice na Valech, katastrální území:
Tuklaty. Bližší specifikace stavebních prací vyplývá z projektové dokumentace, resp.
dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované Ing. arch. Svatavou Slepičkovou, autorizovaný
architekt a z obchodních podmínek, tj. ze vzorového návrhu Smlouvy o dílo. Projektová
dokumentace zpracovaná Ing. arch. Svatavou Slepičkovou, autorizovaný architekt a vzorový
návrh Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje zájemce, že na realizaci plnění této veřejné zakázky má v úmyslu čerpat
dotaci ze strany CR — Ministerstva kultury. V případě obdrží-li obec dotaci, bude vybraný
zájemce povinen respektovat dotační pravidla a podmínky dotace a těmito se řídit.
3.

Doba a plnění zakázky:

Zahájení činnosti:
ihned po uzavření smlouvy po ukončení tohoto zadávacího řízení
Ukončení díla: nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným zájemcem
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4.

Místo plnění zakázky:

Obec Tuklaty, č.p. 19, ulice Na Valech, parc. č. 3/1, 3/2, kat. území Tuklaty.
5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů:

Podle ust. § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky zájemce, který splní (i)
základní kvalifikační předpoklady podle této výzvy, (ii) profesní kvalifikační předpoklady podle
této výzvy; a (ii) technické kvalifikační předpoklady podle této výzvy.
a) Základní kvalifikační předpoklady splní zájemce, který prokáže splnění podmínek
uvedených v ust. § 53 odst. 1 ZVZ. Tento kvalifikační předpoklad splní zájemce
předložením čestného prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů,
které tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení nesmí být starší
90 dnů ke dni podání nabídek.

b) Profesní kvalifikační předpoklady splní zájemce, který předloží:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence,
pokud je v ní zapsán v rozsahu podnikání, které odpovídá předmětu této veřejné
zakázky;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(u těchto dokladů je nutné doložit prosté kopie originálu dokladu - nikoli dokument
z internetové aplikace výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku; může
být tedy kopie výpisu z obchodního rejstříku a kopie výpisu ze živnostenského
rejstříku či kopie živnostenského listu), výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší
90 dnů ke dni podání nabídky.

c) Technické kvalifikační předpoklady splní zájemce, který předloží:
Osvědčení vystavené objednateli o významných zakázkách realizovaných uchazečem
v posledních pěti (5) letech v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je
předmět této veřejné zakázky.
Zájemce splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže (forma: osvědčení (reference)
vystavené a podepsané objednateli v jiných zakázkách), že v posledních pěti (5) letech
realizoval alespoň 2 (dvě) významné zakázky obdobného charakteru jako je předmět
této veřejné zakázky, tj. zejména stavební práce spočívající ve stavebních úpravách
obdobným úpravám, které jsou uvedeny v předmětné projektové dokumentaci
zpracované Ing. arch. Svatavou Slepičkovou, autorizovaný architekt, na stavební
úpravy objektu č.p. 19 v této veřejné zakázce, tj. zejména obnova, zpevnění nebo
konzervace zdivá historických objektů či občanských budov, když finanční objem
činil minimálně 300.000,-Kč bez DPH u každé jednotlivé zakázky. Pro účely tohoto
ustanovení je uvedené období posledních pěti let počítáno zpětně od posledního dne lhůtv
pro podání nabídek.
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Osvědčení musí obsahovat:
a.
b.
c.
d.
6.

identifikaci objednatele,
specifikace plnění,
finanční objem,
doba realizace.

Platební podmínky a způsob nacenění nabídky:

Zadavatel nebude poskytovat zájemci jakékoli zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Bližší specifikace úhrady za stavební
práce je stanovena ve Smlouvě o dílo.
Nabídková cena bude zájemcem stanovena následovně:
Zájemce uvede v krycím listu a v návrhu Smlouvy o dílo celkovou cenu díla, přičemž zájemce je
rovněž povinen nacenit výkaz výměr, který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Zadavatel
upozorňuje zájemce, že veškeré položky ve výkazu výměr musí být zájemcem naceněny, zájemce
není oprávněn provádět jakékoli úpravy, změny či přizpůsobení výkazu výměr apod.
Ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo není zájemce rovněž oprávněn činit jakékoli změny, je
povinen pouze doplnit údaje, které jsou v návrhu smlouvy označeny takto: [DOPLNÍ
ZÁJEMCE], Návrh smlouvy musí být podepsán zájemcem nebo osobou oprávněnou jednat za
zájemce.
Nabídková cena musí obsahovat rovněž veškeré náklady (zejména doprava, mzdy zaměstnanců,
pojištění, používání technologií, náklady na materiál apod.)
7.

Způsob hodnocení nabídky.

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky zájemců hodnotící komisí hodnoceny v souladu
s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena.
Hodnotícím kritériem v této veřejné zakázce je:
>

Celková nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky.

Nabídky budou hodnoceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejvhodnější (vítěznou) nabídkou
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky je možné podávat osobně v uzavřené obálce s následujícím označením:
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Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO
Sídlo / Bydliště zájemce
PSČ Obec / Město
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
„Stavební úpravy jižní fasády objektu č.p. 19 v obci Tuklaty“
Obec Tuklaty
Na Rafandě 14
PSČ: 250 82

a to nejpozději do 29.8.2016 do 8:30 hod. Otevírání obálek bude realizováno dne 29.8.2016
v 8:30 hod. v sídle zadavatele. O vyhodnocení nabídek budou všichni zájemci řádně písemně
zadavatelem informováni. Nabídky je možné zasílat prostřednictvím pošty nebo podávat osobně
na obecním úřadě obce Tuklaty po tel. domluvě s panem starostou na tel. čísle uvedeném na
titulní straně této výzvy k podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje zájemce, že součástí nabídky zájemce musí být:
1)
3)
4)
5)

Krycí list zájemce;
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů;
Výpis z OR a výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list;
Osvědčení o významných zakázkách realizovaných zájemcem;
Vzorový návrh Smlouvy o dílo.

9.

Ostatní:

2)
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Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ;
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy v zadávacích podmínkách;
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
Zájemci berou na vědomí, že v případě potřeby realizace dodatečných stavebních prací
budou dodatečné stavební práce realizovány pouze za předpokladu splnění všech
podmínek uvedených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Přílohy výzvy:

V Tuklatech dne

1) Krycí list
2) Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3) Vzorový návrh Smlouvy o dílo
4) Projektová dokumentace včetně výkazu výměr
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