Výzva k podání nabídky  zadávací dokumentace
Zakázka malého rozsahu
Zadavatel:
Název: obec Dívčice
Sídlo: Dívčice 41, 373 48 Dívčice
IČO: 00244775
DIČ: CZ0024477503
Tel: + 420 602 362 543
e-mail: obecdivcice@volny.cz
Zastoupený - Radkem Livečkou
Zástupce zadavatele – kontaktní osoba:
Martin Bočánek
Totus s.r.o.
Sedlečko u Soběslavě 27, 392 01 Soběslav
IČO: 28133692
Tel.: +420 606 482 900
e-mail: bocanektotus@seznam.cz
Vás vyzývá k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, za účelem stanovení dodavatele
stavby ( veřejná zakázka na stavební práce).

1) Název zakázky:
„Zateplení budovy čp. 41– Obecní úřad Dívčice“
2) Druh a předmět veřejné zakázky:
Zakázka malého rozsahu, zakázka zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3) Popis projektu:
Předpokládaný projekt řeší zateplení obálky budovy a střešní konstrukce. Navržené stavební úpravy, které
povedou ke zkvalitnění tepelně izolačních vlastností budovy Obecního úřadu v Dívčicích, budou obsahovat
zateplení obvodového pláště budovy a položení tepelných izolací na stropní konstrukce ze strany nášlapné
vrstvy půdního prostoru. Do celkového architektonického řešení stavby z pohledu vnějšího vzhledu nebude
zasahováno.
Otvorové výplně byly vyměněny v roce 2008 - 2009.
Cílem projektu je snížit spotřebu energie, zlepšením tepelně technických vlastností obvodové
konstrukce obecního úřadu. Projekt řeší zateplení pláště budovy a střešní konstrukce.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Popis umístění projektu
Budova Obecního úřadu Dívčice se nachází na stavební parcele č. 320/1 v k.ú.Dívčice na jižním
okraji obce. Celé území je již zastavěno bytovými a rodinnými domy, které doplňuje areál

bývalého JZD. Pozemek je v současné době veden v evidenci katastru nemovitostí podle druhu
pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří, budova na parcele čp. 41, 37348 Dívčice.
Realizace stavby: 01.09.2013 – 31.12.2013

5) Jednotlivé lhůty a termíny:
Lhůta pro podání nabídky:

03.04.2013 do 8.00 hodin

Místo podání nabídky:

Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27, 392 01 Soběslav

Otevírání obálek:

03.04.2013 v 9.00 hodin

Místo otevírání obálek:

OÚ Dívčice, Dívčice 41, 373 48 Dívčice

Prohlídka místa plnění:

dle telefonické domluvy, na č. tel.: + 420 602 362 543

Údaje o hodnotících kritériích:

jediným kritériem je nejnižší nabídková cena

Způsob hodnocení:

hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná
zadavatelem

Způsob poskytnutí dodatečných informací:
Zástupce zadavatele odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku od uchazeče.
Zadávací dokumentace – poskytnutí: zadávací dokumentace bude současně poskytnuta všem
vyzvaným uchazečům k předložení nabídky. Současně může být poskytnuta i jakémukoli uchazeči –
dodavateli, který o tuto veřejnou zakázku projeví zájem na základě jeho žádosti a to na adresu zástupce
zadavatele:
Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27, 392 01 Soběslav,e-mail: bocanektotus@seznam.cz,
Zadávací dokumentace bude zástupcem zadavatele poskytnuta po předložení žádosti bezodkladně.
Místo pro osobní vyzvednutí: Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27, 392 01 Soběslav
Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma.

6) Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 700 000,- bez DPH



Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace, kterou vypracoval:
Jiří Urbánek, 7/2010.
Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, kterou zpracoval:
Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27, 392 01 Soběslav,02/2013.



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 standart a
v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií stanovenou.



Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští úpravy vzorové smlouvy uchazečem, v rámci přípravy návrhu smlouvy o
dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem
uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této
zadávací dokumentaci.

7) Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny bez DPH.

8) Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož
obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1.
b) K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:


Oprávnění k podnikání předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší
90 dnů (ke dni podání nabídky), má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních
předpisů – v prosté kopii.



Doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky – v prosté kopii.

c) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:


Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně
– v prosté kopii.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce- prostou kopii.
Dále uchazeči ve svých nabídkách doloží:


Čestné prohlášení uchazeče o seznámení se s podmínkami výzvy a zadávací
dokumentace,o ujasnění si všech případných sporných ustanovení,technických
nejasností a dále o tom, že podmínky výzvy a zadávací dokumentace respektuje



Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku



Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů( např. inflace ),po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1) Smlouva o dílo - celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
2) Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet ( dle přiloženého vzoru )
3) Vyplněný krycí list rozpočtu ( dle přiloženého vzoru )
Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace, ocení každý uchazeč dle závazného vzoru.
V případě, že uchazeč ve své nabídce doloží jiný výkaz výměr, bude nabídka tohoto uchazeče vyřazena za
nesplnění požadavků na jednotný způsob doložení nabídkové ceny!
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Nabídka bude předložena ve 2 výtiscích,
vytištěna nesmazatelnou formou.
1xoriginál
1xkopie
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:









Krycí list nabídky( příloha zadání )
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace ( doložením příslušných dokladů)
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
Případné další přílohy a doplnění nabídky
Čestné prohlášení uchazeče o seznámení se s podmínkami výzvy a zadávací
dokumentace,o ujasnění si všech případných sporných ustanovení,technických
nejasností a dále o tom, že podmínky výzvy a zadávací dokumentace respektuje
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídky budou podány v uzavřených obálkách. Na uzavřeních budou přelepky a razítka uchazeče.
Obálka bude zřetelně označena:

Veřejná zakázka

„Zateplení budovy čp. 41– Obecní úřad Dívčice“
neotevírat!
Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče.

11) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku





Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Dojde k významné změně termínu realizace
Změní se daňové předpisy.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12) Zdroje financování
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU.

13) Omezení subdodavatelů
Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 15 % z objemu stavebních nákladů
akce. Do tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů ( vnější okna, dveře, apod. ) Za subdodávku
je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze
zadávacího řízení.

14) Práva zadavatele


Zadavatel nepřipouští variantní řešení

V Sedlečku dne ……………………………………………………..
Martin Bočánek
zástupce zadavatele

