Výzva
k předložení nabídky
k veřejné zakázce na provedení stavebních prací.
Název akce:

Přístavba k sociálnímu zařízení společenského sálu v Kozlanech
Zadavatel na základě ust. §§ 6 a § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon) a směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu Vás
vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce.
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Název / obchodní firma:
IČ :
Adresa sídla:

Obec Kozlany
00368695
Kozlany 8, 683 41 Bohdalice

Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Mgr. Karel Pospíšil – starosta obce
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1. Předmět a rozsah zakázky:
Předmětem je zakázka na stavební práce spočívající ve stavbě přístavby ke
stávajícímu sociálnímu zařízení a v úpravě stávající dispozice sociálního zřízení tak, aby
přibyly dva nové záchody pro ženy. Přístavba řeší nový vstup na sociální zařízení tak, aby
toto sloužilo jak pro hosty obecní hospody, tak i pro návštěvníky kulturního sálu a
návštěvníky kulturních akcí konaných v obecní zahradě.
Podkladem pro určení ceny je zadávací dokumentace a výkaz výměr.

- 2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií
srovnatelnou.
1.2.
Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby
včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to zejména:













zajištění bezpečnosti všech osob, na staveništi chodců i vozidel
v okolí
staveniště, zejména dodržování platných předpisů
vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek
při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné
stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen
k dokumentaci skutečného provedení
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na
inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných
dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč.poplatků
účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech
stavby, apod.
zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3
vyhotoveních (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové
výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně bude
uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením
osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele.
zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů,
zejména elektro, tlakové nádoby, vodotěsnost nádrží a potrubí apod., u
rozvodného potrubí bude provedena tlaková zkouška na 100% rozsahu).
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle
zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality parametrů
dodavatelé zajistí odstranění vad nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení
stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího
protokolu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje
projektované parametry

1.3.
Uchazeč je povinen nabídku zpracovat tak, aby byly zapracovány veškeré práce a
ocenění různých provizorií nutných k provedení zakázky.
1.4.
Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace prověřit, zda projektová
dokumentace odpovídá zadávacímu projektu, stavebnímu a vodoprávnímu povolení a SOD
upozornit objednatele na rozdíly. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel. Zjistí-li
zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně upozornit v samostatné příloze
nabídky.

2.
2.1.

Lhůty výstavby, cenová nabídka
Zadavatel předpokládá realizaci :
od 10/2011

2.2.

do XI/2011

Zadavatel má právo na úpravu termínu realizace ve vazbě na zajištění financování

- 3 Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou. Její změna je možná
pouze v případě změny sazeb DPH nebo v případě vzájemné dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem na rozsahu požadovaných prací
Platnost ceny je po celou dobu zadávací lhůty

2.3.

2.4.

Zadávací dokumentace

3.

Zadávací dokumentace je tvořena:
-

Podrobné podmínky zadávací dokumentace (v tištěné podobě),

-

Krycí list nabídky – (v tištěné podobě),

-

Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení – v
tištěné podobě)

-

Smlouva o dílo – (v tištěné podobě),

Obsah nabídek

4.
-

Krycí list nabídky dle přiloženého formuláře

-

Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

-

Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

-

Smlouva o dílo

-

Položkový rozpočet.

Předložit návrh smlouvy o dílo s těmito základními obsahovými požadavky:

4.1.
-

-

záruční doba – na stavební práce 36 měsíců, na technologické dodávky, čerpadla,
měřící a regulační techniku a elektroinstalace 24 měsíců počínaje dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami
provádění stavebních prací dle českých technických norem přejímající evropské
normy
Platební podmínky:

4.2.
-

-

zadavatel neposkytuje zálohy, splatnost faktur min. 30 dnů. Práce budou uhrazeny na
základě soupisu provedených prací až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část
ceny bude uhrazena po vystavení konečné faktury. Uchazeči mohou nabídnout
výhodnější platební podmínky,
předložený návrh smlouvy musí být podepsaný oprávněnou osobou a opatřený
razítkem uchazeče. V návrhu smlouvy musí být obsaženo právo zadavatele na
jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí po celou stavbu
financování. Odstoupení nezakládá právo uchazeče na náhradu škody a ušlého
zisku. Stejně tak musí být v návrhu smlouvy obsaženo právo zadavatele na úpravu
předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ušlého zisku
pro kteroukoli smluvní stranu. Dále musí návrh smlouvy obsahovat práva zadavatele
na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany
zhotovitele.

- 4 -

5.

Splnění kvalifikační kritérií:

5.1.

§ 53 odst. 1písm.a)-l) Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;

- 5 pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.
Podle § 62 odst.2 požaduje zadavatele ke splnění kvalifikačních předpokladů čestná
prohlášení.
5.2.

Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona odstavec 1 písmeno a), b), c)
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů,

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci živnostenský list pro živnost:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Zadavatel nepožaduje
dokumentů.

při

prokázání

profesní

kvalifikace

ověřené

kopie

6. Další skutečnosti důležité pro zpracování nabídky:
výše nákladů za zadávací dokumentaci :
Jako doklad pro převzetí zadávací dokumentace bude sloužit „Předávací protokol zadávací
dokumentace“. Uchazeč je povinen překontrolovat všechny výměry uvedené v zadávací
dokumentaci, na zjištěné rozdíly jmenovitě v nabídce upozornit a nabídkovou cenu zpracovat
tak, aby zahrnovala veškeré práce, dodávky, služby, přirážky (VRN), poplatky a pod. spojené
se zhotovením díla.

7. Lhůta pro podání nabídek a označení nabídek, otevírání
obálek:
- Nabídky musí být podány nejpozději:
Do 26.9.2011 do 11:00 hod na adrese:
Obec Kozlany, Kozlany 8, 683 41 Bohdalice
- Nabídky předložte v zalepené obálce označené Vašimi identifikačními údaji a
názvem veřejné zakázky s nápisem:
„Přístavba k sociálnímu zařízení společenského sálu v Kozlanech“
!NEOTVÍRAT!

- 6 - Otevírání obálek bude provedeno dne:
29.9.2011 v sídle zadavatele na adrese:
Obec Kozlany, Kozlany 8, 683 41 Bohdalice v době od 13:00 hod.

8. Hodnocení nabídek
Kritériem pro přidělení veřejné zakázky bude:

ekonomická výhodnost nabídky

Hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny

9.

100%

Ostatní podmínky

9.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky před uzavřením smlouvy
kdykoliv zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit nebo doplnit
podmínky zadání.

9.2.

Případné požadavky na změnu zadání zadavatelem budou uplatněny vůči všem
uchazečům shodně, a to minimálně elektronickou poštou písemnou formou.

9.3.

Náklady na účast v soutěži a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny.

9.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem dále jednat o obsahu smlouvy o
dílo, změny v neprospěch zadavatele jsou nepřípustné.

9.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že
nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo uchazeče na
náhradu škody a ušlého zisku. Stejně tak musí být v návrhu smlouvy obsaženo právo
zadavatele na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na
náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

9.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení podle § 84 zákona
z důvodu předložení nabídky, která není v souladu s požadavky zadavatele na
požadované plnění nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky; byli z
účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé;v důsledku okolností
předvídaných v § 82 odst. 3 nebyla uzavřena smlouva s posledním uchazečem v
pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.

9.7.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 700.000,- Kč

9.8.

Projektová dokumentace je k dispozici pro náhled u kontaktní osoby. Žádost
uchazeče o poskytnutí zadávací dokumentace musí být podána nejpozději 5
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, to je do 21.9.2011 včetně.

9.9.

Nabídky se podávají výhradně v českém jazyce.
…………………………
Mgr. Karel Pospíšil
Kozlany 5. září 2011

starosta obce

