VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch“

zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Statutární zástupce:
IČ zadavatele:
Zápis v OR:
Kód státu:
Kategorie zadavatele:
Kontaktní osoba:

Obec Mysločovice
Mysločovice 21, 763 01
Pavel Žák, starosta
00284211
nezapisuje se do obchodního rejstříku
CZ, Česká republika
veřejný zadavatel
Pavel Žák, tel. 725121125,
e-mail: starosta@myslocovice.cz

2. Druh a předmět veřejné zakázky
a) Název veřejné zakázky: ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch
b) Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
c) Předpokládaná celková cena veřejné zakázky:
Předpokládaná cena VZ bez DPH:

964 000 Kč
796 000 Kč

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem „ZŠ Mysločovice,
rekonstrukce sociálního zařízení a sprch“. Jeho záměrem je oprava stávajících prostor
šaten, sociálního zařízení a sprch v budově tělocvičny základní školy v Mysločovicích.
Stavební úpravy proběhnou v rozsahu dle projektové dokumentace. Technické
specifikace a podrobný popis předmětu veřejné zakázky jsou popsány v projektové

dokumentaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Podrobný popis požadovaných prací
je uveden v položkovém rozpočtu – výkaz výměr ( příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění realizační dokumentace a
dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Projektová dokumentace
a) Projektová dokumentace
www.myslocovice.cz .

je zveřejněná na stránkách obce Mysločovice

b) Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat e-mailem na následujícím
kontaktu: Pavel Žák, e-mail: starosta@myslocovice.cz. V žádosti o projektovou
dokumentaci dodavatel uvede, zda si PD vyzvedne osobně nebo mu má být
zaslána poštou na dobírku. Projektovou dokumentaci si může dodavatel následně
osobně převzít dle domluvy na obecním úřadě Mysločovice.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
a) Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá bezprostředně po
uzavření smlouvy. Podle předpokládaného rozvrhu se předpokládá zahájení doby
plnění dne 01. 06. 2016. Požadovaný termín dodání Díla je nejpozději dne 22. 8.
2016.
b) Místem plnění veřejné zakázky je obec Mysločovice, 763 01.

5. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek
a) Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Obecní úřad Mysločovice,
Mysločovice čp. 21, 763 01 vždy v úředních hodinách tak, aby byla doručena
nejpozději do 28. 04. 2016 do 12:00 hod.
b) Nabídka bude dodána v zalepené obálce s označením „Neotvírat“ a s názvem
zakázky „ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch“.

c) Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda nabídka byla
doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zadavatele.

6. Základní kvalifikační předpoklady
a) Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č.136/2007
Sb. dle § 53 odst. 1 zákona způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona.
b) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
c) Vybraný dodavatel je povinen na základě žádosti zadavatele předložit zadavateli před
uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace

7.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle
zvláštních předpisů
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
•

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

8. Technické kvalifikační předpoklady
Požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) Seznam alespoň 3 obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let.

9. Nabídková cena
a) Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH,
výše sazby a cenu celkem včetně DPH.

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající
z projektové dokumentace.
c) Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 3 zadávací
dokumentace).

10. Subdodavatelé
a) Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační
a kontaktní údaje každého subdodavatele.
b) V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost
uvede.

11. Hodnotící kritéria
a) Nabídková cena včetně DPH

-

100%

12. Nabídka
a) Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce, všechny listy nabídky
včetně příloh budou řádně očíslovány.
b) Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
•
•
•
•
•

•

Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek
(příloha č. 5 zadávací dokumentace)
Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 3
zadávací dokumentace
Seznam případných subdodavatelů
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí
být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc. Přílohou
návrhu smlouvy budou oceněné výkazy výměr – položkový rozpočet.
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.
Prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 6, 7, 8 této výzvy.

c) Formální náležitosti nabídky uvedené v této zadávací dokumentaci mají pouze
doporučující charakter, v případě jejich nedodržení, nepovede tato skutečnost
k vyloučení nabídky uchazeče.

13. Další podmínky
a. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit, nebo upravit rozsah plnění zakázky.

14. Přílohy výzvy k podání nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příloha č. 1 – projektová dokumentace
Příloha č. 2 – výkaz výměr
Příloha č. 3 – krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – čestné prohlášení (vzor)
Příloha č. 5 – obsah nabídky
Příloha č. 6 – návrh SOD

V Mysločovicích, dne 24. 3. 2016
Pavel Žák, starosta obce Mysločovice

