VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

„Dům služeb Mysločovice“,
Mysločovice 95

Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
e-mail:

Obec Mysločovice
Mysločovice 21, 763 01
Pavel Žák
00284211
starosta@myslocovice.cz

Přílohy zadávací dokumentace
• Příloha
č. 1 – výzva
• Příloha
č. 2 – formulář krycí list
•

Příloha

č. 3 – návrh smlouvy o dílo

•
•

Příloha
Příloha

č. 4 – slepý rozpočet
č. 5 – čestné prohlášení dodavatele

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace, Dům služeb
Mysločovice. Projektová dokumentace je k dispozici v digitální podobě. Tištěná projektová
dokumentace je k dispozici u zadavatele po telefonické nebo písemné objednávce, a to do
31. 7. 2012 12:00 hodin, kontaktní osoba Dušan Dosoudil, 603 152 402,
info@dusandosoudil.
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Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, je zřízení, provoz a následné
odstranění objektů zařízení staveniště,
zajištění a provedení všech opatření stavebně technického charakteru
potřebných k řádnému provedení díla,
zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve
vhodném balení a na vhodném místě. Skladování musí být zajištěno tak, aby
nedošlo ke kontaminaci pozemních ani podzemních vodních zdrojů.
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladu
o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím
řízení,
provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu obecně závaznými
právními předpisy,
zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů,
po celou dobu výstavby zajištění pojištění vlastního majetku nebo věcí v užívání
zhotovitele (movité věci, zásoby) v místě stavby pro případ živelné pohromy,
krádeže nebo poškození třetí osobou. Povinnost udržovat pojištění odpovědnosti
za škodu po dobu výstavby v přiměřené výši a mít po celou dobu výstavby
uzavřeno pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo smrti včetně úrazů, které
vzniknou ze zavinění zhotovitele na stavbě,
provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů
o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli průběžně bez
zbytečného odkladu, nejpozději však při zahájení přejímacího řízení nebo jeho
části,
provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou
dokumentací a požadavky zadavatele,
provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací,
zpracování a předání provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci
při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací,
předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém
jazyce,
poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších

práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné,
trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce
stavby,
1.16 důsledný úklid staveniště – pracoviště a objektů ZS či skládek v průběhu stavby,
na konci každého pracovního dne a před protokolárním předáním a převzetím
díla,
1.17 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodníky, místní
komunikace, zeleň, příkopy) a to včetně místních přístupových komunikací,
1.18 postupovat v souladu s platným stavebním povolením a platnými vyjádřeními,
zejména oznámit zahájení prací dotčeným orgánům a správcům sítí.
Předpokládaná hodnota díla je 450 tisíc Kč bez DPH.

2. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na veřejné zakázce je září 2012 a ukončení
nejpozději do 20. 10. 2012.

Místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky jsou Mysločovice čp. 95. Toto místo je i místem předání
a převzetí plnění veřejné zakázky.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat
veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována
rovněž formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr a položkový rozpočet bude přílohou
vyplněné a podepsané smlouvy o dílo. Výkaz výměr je součástí této zadávací dokumentace
jako její příloha. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Celková cena bude uvedena v rekapitulaci v českých korunách jako souhrn všech
stavebních objektů takto (toto je nutné stejně uvést i v návrhu smlouvy o dílo):
- cena bez DPH
-

výše DPH (jak v korunách, tak i v procentech dle platné legislativy)

-

celková cena – cena včetně DPH.

4. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude probíhat měsíčně. Faktura (daňový doklad)
bude vystaven nejpozději 14 kalendářní den od uplynutí data odsouhlasení provedených
prací a dodávek. Soupis k odsouhlasení budou předkládány k 27. dni v měsíci, ve kterém
proběhly stavební práce. Objednatel má 3 (tři) pracovní dny na odsouhlasení – zamítnutí
předloženého soupisu provedených prací.
Doba splatnosti daňových dokladů je minimálně 30. dní. Lhůta splatnosti se počítá ode dne
prokazatelného doručení daňového dokladu zadavateli.
Veškeré finanční transakce budou probíhat v měně – koruna česká – a rovněž se má za to,
že veškeré cenové údaje jsou v této měně. Dílo lze převzít v momentě, kdy nemá žádné
vady a nedodělky.
Překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

5. Kritéria hodnocení nabídek
a) Hodnotící kritéria
Nabídky budou posuzovány podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena.

b) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

6. Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
základní kvalifikační předpokladů
profesních kvalifikačních předpokladů
-

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

-

technických kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění kvalifikace překládá dodavatel v prosté kopii, čestná prohlášení
v originále.

Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením originálu
čestného prohlášení, které je přílohou č. 5 zadávací dokumentace

Profesní kvalifikační předpoklady
a) Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné
evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních
předpisů.
b) Uchazeč prokáže oprávnění k podnikání a to prostou kopií příslušných
dokladů o oprávnění k podnikání zákona v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
a) Uchazeč prokáže ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady předložením
prosté kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 3,0 mil. Kč.

Technické kvalifikační předpoklady
seznamem
významných stavebních prací provedených za poslední 3 roky.

a) Uchazeč

prokáže

technické

kvalifikační

předpoklady

Zadavatel vymezuje požadavek na prokázání tohoto kvalifikačního kritéria
doložením výše uvedeného seznamu zakázek obdobného charakteru v hodnotě
min. 0,5

mil. Kč bez DPH /stavbu.

Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. Záruční podmínky
Délka záruky
Zadavatel požaduje záruku za kvalitu díla na stavební část v délce min. 60 měsíců,
ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku
zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

8. Jiné požadavky zadavatele

Uchazeč dále předloží v nabídce
a) Položkový rozpočet.
b) Maximálně přípustný podíl subdodávek na akci činí 15 % z hodnoty díla

9. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude členěna do samostatných částí,
řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou
Obsah nabídky
Základní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady
Návrh smlouvy včetně všech tří příloh
Ostatní informace tvořící nabídku

Nabídku předloží uchazeč v českém jazyce v jednom originále. Nabídka bude pevně
a nerozebíratelně spojena se zabezpečením proti manipulaci – např. sešitím všech
listů nabídky tkanicí a jeho zapečetění přelepkou s razítkem a podpisem. Jednotlivé
listy nabídky musí být očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.

10.Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští varianty řešení nabídky.

11. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádost musí být písemná a musí být doručena kontaktní osobě (Dušan Dosoudil,
Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 tel. 577 121 050, e-mail:
info@dusandosoudil.cz) organizátora zadávacího řízení nejpozději do 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel současně odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku všem dodavatelům, kteří zažádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla poskytnuta zadávací
dokumentace

12. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni
Zadávací lhůty začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací
lhůty činí 180 kalendářních dnů.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, nápisem „NEOTVÍRAT“, na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na
níž je možné zaslat oznámení.
Nabídka bude přijímána výhradně na adrese Mysločovice 21, 763 01. Všechny
nabídky musí být doručeny do sídla zadavatele do skončení lhůty pro podání
nabídky. Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a budou vráceny
zpět uchazečům.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 6.

8. 2012,
2012, ve 12:00 hodin.

14. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
užitečné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných,
kvalitně a technicky obdobných řešení.

15.Oprávnění zadavatele zrušit zadávací řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení podle zákona.

……………………………………
Pavel Žák
za zadavatele

