Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21

Výzva k podání nabídky
ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce

„Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21“
Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Sídlo
Statutární zástupce:
IČ:
e-mail:

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

1. Předmět plnění:
1.1. Údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21
Výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu bylo schváleno Zastupitelstvem Obce
Mysločovice.
1.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor budovy č.p.21, Mysločovice.

2. Podmínky výběrového řízení:
Podmínky výběrového řízení zahrnují tuto výzvu k podání nabídky včetně příloh, kterými jsou:
1. krycí list nabídky,
2. čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
3. vzorový návrh smlouvy o dílo obsahující obchodní podmínky zadavatele
4. výkaz výměr – celkové náklady stavby, objekt SO_21 A, objekt SO_21 B, objekt SO_21 C,
objekt SO_21 D
Případné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno zaslat na adresu
starosta@myslocovice.cz, případně poštou k rukám p. Pavla Žáka, starosty Obce Mysločovice,
Mysločovice 21, 763 01.

3. Doba a místo plnění:
3.1. Předpokládaný termín zahájení 1.6.2016
3.2. Předpokládané ukončení 31.8.2016
3.3. Místem realizace je katastrální území obce Mysločovice.

4. Další požadavky na plnění veřejné zakázky
Cenová nabídka za provedení díla bude mimo jiné obsahovat:
4.1. vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací,
4.2. zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby včetně jejich uvedení do původního
stavu,
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5. Kvalifikační kritéria:
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení následujících dokladů k prokázání
splnění kvalifikace na akci „Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21“:
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v originále podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (dodavatel může použít jako vzor čestného
prohlášení přílohu č. 2 této výzvy). Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem
pověřený zástupce,
b) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) který není v likvidaci,
d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
f) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 kalendářních dní,
a příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, obojí
v prosté kopii.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady seřazené do následujících oddílů:
A. Krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru - příloha č. 1) obsahující název dodavatele,
sídlo, statutárního zástupce, IČ, DIČ, nabídkovou cenu bez DPH, DPH v %, nabídkovou cenu
včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná a nejvíce přípustná.
B. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s bodem 5. této výzvy.
C. Podepsaný návrh smlouvy o dílo v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v
této výzvě, který zadavatel předkládá ve formě vzorového návrhu smlouvy – příloha č. 3 této
výzvy.

D. Případné další přílohy a doplnění nabídky
Způsob zpracování nabídky
Uchazeč předloží písemnou nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení a v jedné
kopii v elektronické podobě (např. na CD).
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v případě
podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude
zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla
dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku
a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby
nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání
s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem,
případně razítkem uchazeče.

Další podmínky na podání nabídek
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více
uchazečů společně. Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku ve
výběrovém řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.

Nabídková cena
Nabídková cena bude uchazeči zpracována jako celková cena za plnění předmětu

veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškerou činnost potřebnou k řádnému provedení veřejné
zakázky. Dodavatelé jsou povinni zohlednit ve své nabídkové ceně veškeré předvídatelné
okolnosti a podmínky, spojené s řádným provedením díla, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu nabídky.

Dodavatelé vyčíslí nabídkovou cenu bez DPH, DPH a včetně DPH. Dále bude
vyčíslena zvlášť cena za stavební objekt SO 21 A a zvlášť součet cen za stavební
objekty SO 21 B, SO 21 C a SO 21 D.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace zakázky.

7. Platební podmínky zadavatele a další smluvní podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě skutečně provedených prací
vystavenou fakturou po předání díla zadavateli.
V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za plnění veřejné zakázky je
zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné
zakázky (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat dodavatele k přerušení plnění veřejné
zakázky, přičemž dodavatel bude povinen zahájit plnění veřejné zakázky na výzvu zadavatele
a po vyzvání v plnění veřejné zakázky pokračovat.

8. Návrh smlouvy o dílo:
8.1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo v souladu s obchodními podmínkami na
plnění veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě vzorového návrhu smlouvy (příloha č.
3 této výzvy).
8.2. Návrh smlouvy musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče,
finanční částky apod.) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu
se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou
k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
8.3. Uchazeč není oprávněn jakýmkoliv způsobem upravovat a měnit znění jednotlivých
ustanovení vzorového návrhu smlouvy nebo doplňovat jiné než požadované údaje ve znění
jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek:
9.1. Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2016 do 11:00 hodin.
9.2. Nabídky zašlou dodavatelé doporučeně poštou do sídla zadavatele nebo předají osobně, v
obou případech v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče a
zřetelně označené nápisem „NEOTVÍRAT“ a názvem zakázky „Úpravy obecního úřadu
Mysločovice č.p.21“. Osobně lze nabídky předat na adrese sídla zadavatele – Obec
Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, vždy v úředních hodinách. V případě
doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky zadavatelem.
9.3. Nabídky předložené po stanovené době nebudou otevřeny.
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10. Hodnocení nabídek:
10.1. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

11. Doplňující podmínky zadavatele:
11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění podmínek výběrového řízení, a to
písemnou formou shodně všem uchazečům.
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení nebo
zrušení realizace kteréhokoliv stavebního objektu projektové dokumentace bez udání důvodu
kdykoliv do uzavření smlouvy.
11.3. Zadavatel je oprávněn upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které
má k dispozici. Zadavatel si vyhrazuje právo zadat i dílčí část zakázky.
11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud nepředloží požadované kvalifikační
předpoklady nebo nesplní další požadavky obsažené ve výzvě zadavatele.
11.5. Uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy, pokud bude vybrána jeho nabídka
jako nejvhodnější.
11.6. Odevzdáním nabídky souhlasí uchazeč s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení.
11.7. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
11.8. Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31. 12. 2016.

.

V Mysločovicích, 12. 1. 2016

…………………………………………………………
Pavel Žák
starosta Obce Mysločovice
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Výběrové řízení na stavební práce
„Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21“

Kč
Kč
Kč

V …………………………….dne ………………………………
……………………………………………
jméno a podpis
oprávněného zástupce dodavatele
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
uchazeče ve výběrovém řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Úpravy obecního úřadu Mysločovice č.p.21“
V souladu s požadavky stanovenými zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky malého
rozsahu prohlašuji tímto čestně, že splňuji všechny níže uvedené základní kvalifikační
předpoklady.
Dle zadavatele výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu základní kvalifikační předpoklady
splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného
činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, jde-li o fyzickou osobu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním
orgánem pověřený zástupce,
b) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) který není v likvidaci,
d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
f) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V ……………………………… dne …………………………

…………………………………………………………………………
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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