Písemná
vÝzvA K PoDÁNÍNABÍDKY

pro zadáníveřejnézakázky rnaléhorozsahuna stavebnípráce

Oprava střešního
pláštěoÚ Chvá|enicečp.2l
I. ZADAVATEL
Názcv:
obec Chválcnice
SídIo:
Obecníúřadčp.2l. 33205 Chválenice
IC:
00256714
DIC:
C200256711
Zastoupený:Františkem
Bečvářcm.
Slarostouobce
vYZÝVÁ
uchazeče
o výšeuvedenouveřejnouzakázku malóhorozsahuzadávanoulýzvou
k podáni nabidk1'.

2. ÚvoD

V souladuse zákonem č.l37/2006Sb.. o veřejných zakázkách'i,'ezněnípozdějších
předpisů.se jedná o veřejnou zakázku rnalélrorozsahu na stavebni práce.
jejíŽ
předpokládrináhodnotanepřesáhr-re
částku3 000 000'- Kč bez DPH.
1.atoveřejná zakázka malóho rozsahuse neřídípostupen]podle zákona č' 13712006
Sb., zákona o veřejnýchzakázkách'r'e zněnípozdějších
předpisů.Výzl'a k podánínabídky
nenívýzvou ve smyslu zákona č. 13712006Sb.. zákona o veřeinÝchzakázkách"ve znčni
pozdějších
předpisů.

3. PŘEDMĚT
č p .2 l '

vEŘEJNÉ z,AKÁZKY

Předmětemveřejnézakázkyjsou oprar,astřešního
plásteobjektuoU Chr álenice

Specifikace:
Ubourání komínových hlav pod úroveň krytiny', výměna střešníkrltiny a latí, nové
oplechování'hromosvod A| včetněrevize.
1. LHŮTA DoDÁNÍ
Uzavřenísmlouvy: do l,1 pracovníchdnůod obdržení
oznánlerrí
o r'ýběrunejvhoclnější
r r a b i d k. l
Doba plnění:
od 1.7.20l3do 3l.9'2013
plnění:
Místo
obec ChváIenicečp.21. 332 05 Chvá|enicc

5. oBCHoDNÍpooMÍN{xy

Zadavatelpředkládá obchodnípodmínk1'vypraco."'ané
Íbrmounávrhu smlour.vo
dílo.která ic součástí
nabídkv'
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Návrh smlouvy'o dílo předloŽenýdodar.atelem
r'nabídcel'ymezujc budoucírámec
smluvníhovztahu. Zadavateljc po ukončenízadáníoprávněn o obsahu návrhu snrlouvy
dálejednata vyŽadol'atjeho úpravu.doplněnínebozmčnu.

ó. PoŽADAVKY NA.|EDNoTNÝ ZPť]SoBZPRA,CoVÁNÍNaginxovÉ cn'lly
Nabídkovou cenou se pro účelyzadár'acíhořízení rozumí jedncrtkovácena Za
dodávku r,četrrě
dančz přidanéhodnot1''.
Nabídkor'ácena musí obsahovatveškerénutné
nák1adyk řádnérealizaci stavb}''Včetněvšechnákladůsour.isejících.
Nabídková cena Za dodá\'ku stavby bude zpracor,'ánapodle přiloŽe'.'6}'g
\,,ýkazu
výměr. Nabídkováccr-rabude uvedenav členěníccna celkem bez DPI I' vÝšeDPH a cena
ce]kemi ČctněDPH r Č'cske
měně.

7. PLATEBNI PODMINKY
měsic.

Fakturace budc prováděna na základě soupisu provedenýchprací za kalendářní

8. POZADAVKY

NA KVALIFIKACI

Vzhledem ktomu. Že zadar,atelk podání nabídky vyzval dodar,'atelc.ojejichŽ
odbornézpůsobilosti.je
přesvědčena Že se jedná o dodavatele.ktcří danésluŽby běŽněna
tlhu poskytují.vyŽaduje zadar,'atel
prokazováníkl'aliÍlkacepouze \'rárrrci základnícha
proÍěsních
kvaliÍjkačních
předpokladů.

9. ZÁKLADNÍxv,'ttInxlčNÍ pŘropoxt'lny
Přiměřeně k poŽadavkůmzákona č. 137i2006Sb'. o veře'jnýchzakázkách' ve znění
pozdějších
předpisů(dálc jen zákona).na prokázánízákladníchkvalifikačních
předpokladů
dle $ 53 zákona předloŽídodal,atelr, souladus s 62 odst.2 zákonačestné
prohlášení.
Dodar'atelprokazuje splnčnízákladníchkvaliÍikačních
přcdpokladůprclhlášením.
jehoŽ vzorjejako přílohač.2součástí
r,ýzr.y.Prohlášcní
podepíše
za dodavateleoprávněná
osoba.

10. PRoFEsNÍ KVALIFIKAčNÍ

PŘEDPoKLADY

Splněni profesníchkvalifikačníchpředpok|adů
Dodavate1splnípro|esnikr'alifikační
předpokladypřcdloŽením:
o kopie opráVněník podnikání(Živnostenského
listu r'ztahujícího
se k předmětuzakázky1
a
. kopie výpisu z obchodníhorejstříku(pokud.jer' něm uchazečzapsán).
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Lhúta pro prokázáni kva|ifikace
Dodavatel prokazuje splněníkvaliÍikacer',elhůtčstanor,ené
pro podálrínabíde'''
doklady kc kvalifikaci budou součástí
nabídky.
Neprokázání kvalifi kace
Pokud dodar.atelve své nabídceneprokáŽekvaliÍlkaci stanovenýn způsobem,
nebudejeho nabídkadále hodnocena.Zadavatelvšakmá právo poŽadovatv1'jasnění
ncbo
doplněníkvalifikace.

I1. OBSAH A FORMA NABIDKY
Nabídka
Pod pojmem nabídkase rozumíná\.rh sm|ouY}'podaný dodavatelenr.ve kterém
bude podrobně vyspecifikován předmět nabidky. Nabídka bude dále obsahor,at
zadavatcIemstanor,ené
<lalší
dokumcntyjako součástnabídky.Nedílnousoučástí
nabídky
budoui doklady prokazující
kvalitlkaci'
Podání nabídky
Nabídkauchazečemusíbýt podánav písemné
podoběv uzal'řenéobálce označené
nápisem .Veřejná zakázk:Á . Oprava střešníhopláště oÍ Chválenice čp.2| NEoTEvÍRAT.. včetněoznačenímot|csilatele(uchaieče,;
a u\,edenímjeho |Č.
Informace o jazyce nabidky'
Nabidka bude předloŽenar' českém
.jaz1,cc.
Č|eněnínabí<|kyA Dokumentace' obsah
Nabídkamusíobsahovat:
a) V} p|něn}Ibrmulář''KRYCi LIST'' oputtenrrazítkema p.rdprsent
tlprárněnéosob1
(osob)uchazečev souladuse způsobempodepisováníuvedenýmve ."'ýpisez Obchodního
rejstříku nebo zástupcem zmocněnýnrk tol-nutoúkonu podle právních předpisů.(viz.
Přílohač.1)
b) Proh|ášenídodavateleo Splnčnízákladníchkr'alifikačních
předpokIadů(viz. přílohu

č.2).

c) Souh|ass uveřejněnímsm|ouvy na protllu zadal'atele(i'iz. Přílohač.3).
d) oceněný'po|ožkoYý.
rozpočet_ příloha č..l.
e) Návrh smlouvy _ návrh smlouvy musíbýt podepsán osobouoprár'něnouza uchazeče
.jednat a podepisovat v souladu se způsobempodepisováníuvedeným ve výpise
z obchodního rejstříkupopřípadězmocněnccm uchazečea opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musíbjt l' souladus obchodnímipodmínkamipředloŽenýmizadavatelem
v zadávacídokumentaci(viz' Přílohač.5).
Nabídka bude svázána tak, aby v ní nebylo moŽnébez porušenícoko|iv měnit'
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I 2. ZADAVACI

DOKUMENTACE

Adresa pro ZvEŘEJNĚNÍ ZADÁVAcÍ D()KI]MENTACE
Plné znění výzr'y ie uveřc.inčnona prol.ilu zadar.atcle.a to na URL adrese
http://u.ww'chvalenice.cz
v detailuveřejnézakázk1.
Obsah zadávací dokumentace
Zadávacídokumentacitvoří souhrnúdajú
a dokumentůnezb1tnÝchpro zpracování
nabídky.So učástízad,ál,ací dok umentacejsclu:
12.1
12.2
12.j
|2.1
12.5
12.6

Tato textol'áčástzadávacidokumentace
l.'ornlulářKrycí list nabídkv_ r'zorjako přílohač.l
Formulář Cestnéprohlášení r'zorjako příJohač.2
Souh|ass uveřejněnímSmlouvyna proliIu zadar'atele_ vzor.iakopřiloha č.3
Položkovýrozpočet přílohač.4
Návrh SOD nřílohač.5

Změna podmínekzadávacídokumentace
Zadavatel si r.yhrazu.icprávo na zt-něnunebo úpravu podnrínekstanovených
zadávací dokumcntací. a to bud. na základč Žádostí zájenrců o v1jasnění Zadáyaci
dokumentace nebo z r,'lastního
podnětu.Změnu obsahu Zadá\'acídokunlentacezadavatel
oznámí všemdodar'alelům'kteří byli k podánínabídky'v1''zváni.Změna budc pror.edena
písemnou1bmrounejpozdčjido 3 dnůpřed uplynutímlhůt1,pro
podánínabídek.
Zrušenízadávacíhořízení
je oprávnčnzrušitzadávacířízenído uzar,řcnísmlouv1'.
Zadavate1
Pokud zadavatcl toto právo uplatní"rrevzniká r.y'zvanýmdodavatelůnrvůčizadavateli
.jakýkolivnárok.
Případné zruŠenízadání veřejné zakázky oznámí zadayatel l'šem vyzvaným
dodavatelům.

13.LHŮTA PRo PoDÁNi NABÍDKY
Lhůta pro podání nabidek
I-hůtapro podánínabídekkončídne 7.6.20|3ve l2.00 hod'
Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučcnoupclštounebo kurýrní sluŽbou nebo osclbněna
adresu:ObecníúřadChváIcniccčp.21. 332 05 Chválenice.teI'773 835 0l8. 377 992 12il.

Podání nabídky po stanovenélhútě
Nabídky doručenézadar'ateli po uplynutístanovenélhůty nebudou hodnoceny.
opoŽděně podanénabidk)''zadar'ateIncr'racía ponechávájc přiloŽenék dokumentacio
zadáníveřejné zakázky'
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l4. KRITÉRIA PRo ZADÁNÍ VEŘE'INÉ zAK^zKy
Zák|adní kritérium pro zadání veřejné zakázk1'
.Tedinýmlrodnotícímkritériem veře.jnézakázk.v''je nabídková cena' Nejlepší
hodnocenízískáuchazeč.kterýnabídnenejniŽší
nabídkovoucenu.
Hodnocenínabídek
Hodnocenínabídekprovedc zadavatel"popřípadčkomise ustavenázadar,atelema
na základě jejího doporučeníbude zadavatel rozhodol'at o přidčlenízakázky' Své
rozhodnutíoznámí zad'avaÍel
píscmněvšemdodavatelům.
kteří por1alinabídkua jejichŽ
nabidkabyla hodnocena.
l5. oSTATNÍ PoDMÍNKY
Vyřazení nabídky
Nesplnění podminek zadál'acího řízení má za následek vyřazení nabídky
dodavatelez hodnocení.Zadavatelnemá povinnostinformovatpísemnědodar'ateleo tom.
Žejeho nabírJk1b1la r 1 iazena.
Povinnost uzavřít sm|ouvu
Pokud z jakéhokolivdůvoduse na stranězadavateler'yskvtnouokolnosti.pro které
zadavate|enemůŽenebo ncchce uzavřítSmlouvu.má zadavatelprávo odmítntlutr'šechny
předloŽenénabídky a snllouvu neuzar.řít.Zadar'atel není povinen sdělovat důvody
takovéhorozhodnutí.
Ve C.hválenicích
dne l0.5.201.]
FrantišekBečvář
starostaobce

ji'::.

c i.lVÁ I-E i'llc Ll
Pa:a :::t o.l
!kr.s P lz.l
2É)to

,t, ,, t
/, LLtt/
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Příloha
č.l

FoRMULÁŘ_ KRYCi LIST
pro veřcjnouZakázkumalóhorozsahu
p|áštěoU Chvá|enicečp.2l ..
,,()pravastřešního
UCHAZEČ
(obchodní
firmanebonázev)
Sidlo
- ^^x.
(celaaoresa\ cťtne
ť)L )
Právni forma
Identifikačníčíslo
Daňovéidentifikačníčíslo
Kontaktni telefon
Kontaktní e-maiI
Cena v Kč bez
DPH

2|%DPÍ|

Ccna včetněDPH

Nabídková cena

Podpis a razítko
statutámího
zástupceuchazeče
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Pří|oha č.2
Uchazeč

IC:

sesídlem
zastoupcn
jako dodavatclveřejnézakázky s názvenl:,,Oprava střešníhop|áště ()Ú Chválenice čp.2l..
timto prohlaŠuje.
Že:
.
nebyl pravonrocněodsouzerrpro trestni činspáchani've prospčchorganizované
zločinecLé
Skupiny.trestnýčinúčasti
na organizované
zločinecké
skupině.lega|izacevýnosůZ trestné
činnosti. podí|nictví,přijetí Úplatku' podplacení. nepříméhoÚlpIatkářstVí.podvod..
podvodu, včetněpřípadů.kdy jde o příprar.unebo pclkusnebo účastcnstvi
úvěrového
na
takovémtrestnémčinu.nebo došlok zahlazeníodsouzeníza spáchánítakovéhotrestného
činu;jde-li o právnickouosobu.musítentopředpok|adsplňovat.jaktato prá\,nickáosoba'
tak.|ejístatutární
orgán neboČlenstatutárního
orgánutétoprávnickéosob1';
- neby| pravomocl]ěodsot.tzen
pro trestníčin..jehoŽ
skutková podstatasouvisíS předmětem
podnikáníuchazečepodle zv|áštních
právníchpředpisůnebo došlok zahlazeníodsouzelti
za spáchánítakovéhotrestnéhočinuljde-li o právnickou ostlbu. musí tento předpoklad
jak tato právnická osoba.tak její statutárníorgán nebo člcn statutámíhoorgán..
splňor,'at
tétoprávnickéosoby:
- v poslednícli 3 |etech nenap|Irilskutkor,ou podstatu jednání ncka]é soutěŽe formo*
podplácení:
- vůčijeho rrrajetkuneprobíhánebo v pos|edních3 letech neproběhloinsolvenční
řízení.v
němŽ by|o vydáno roz|rodnutí
o úpadkunebo inso|venční
návrh nebvl Zamítnutproto,Že
majetek nepostačuje
k úhraděnák|adůinsolvenčního
řízení.nebo neby'Ikorrkurszrušen
proto' Že majetekb1l zce|a nepostačující
ncbo zavedenanucená sprára podle zv|áštnícn
právníchpředpisů:
- n e n í vI i k v i d a c i :
-

nemá v evidenci danízachl'cenydaIiovénedop|atk1'.
a tujak l'Ceské rcpub|ice.tak v zemt
síd|a.rnístapodnikáníči bydlištěuc|razeče;

.

nemá nedoplatekna pojistnérn
a na penále na veře.jné
ZdravotnípojiŠtěni.
a to jak v České
republice.tak v zemi sídla.místapodnikáníčiby'dliště
uchazečc:

.

nerná nedoplatekna po.ijstném
a na penále na sociálnízabezpečení
a příspěVkuna státní
politiku zarněstnanosti.
a to.iakr Českerepublice.tak r rnístěsídlačib),dIiště
uchazcče:
nebyl v pos|edních3 leteclrpravonocně discip|inárněpotrestánči mu rrebylopravomocně
u IoŽenokárnéopatření:

-

ncnívedenv rejstříkuosob se zákazem plněnívcře.inÝchzakázek1
nebylamu v posledních3 letechuloŽenapokutaza umoŽněníl)'konune|egálnípráce pod|e
. . ' l\á š t n í hpor á rn r h . lp i e d p i s u .

podpisoprávněnéosob1,
Pc;známka.,v rántci prokuzovúní'spInění:akIuelníc'h
h,aIilikučníc'h
předpoktutluje zújen<:a
povinen
laké přetlložit se:nam sÍutl!Í(irních
orgúnttnebo členu sÍaniúrníchorganli. kteří t,posltltlních 3
letech prutovali u:adaya|ele u předložit ukÍuálníseznun akcirlnL!řtt's1lotlílen ukt'ií l,yŠšín
než ]L)
,%(pokud má :újem<:c.formu
ukc.iolťspolečnosti).
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Souhlas s uveřejnčnimsmlouvy na profi|u zadavatele
Uchazeč..........

Příloha č.3

l Č :. . . ' . ' . . . . . . . . . '
. .j e d n a j í c i

s es í d l e m . . . . . . . . .

jako dodavatelveře.jné
zakázky maléhorozsahus názvem:

pláštěoU Chválenicečp.2l..
,,Opravastřešního
tímtočestněprohlašuje.
Že souhlasís tím.aby SmlouVauzal'řenána tuto veře.jnouZakáZku.včetněpřípadrrých
prováděnízásadytransparentnosti
dodatků'byla za úče1em
uveřejněnana proÍilu
zadavatele'a to na URL adrese:il1111.\!\.c l']'\..].l'!]]]i!'!].!l.
v detailu výšc uvedenéveřejné
zakázky.

podpisoprávněnéosoby'
titlll. inlfu)' příinn'ní'Jitnkt
Pozn.: Uchazeč(dodavatel)je povinen v nabidce oznat.itty čá,;linavrhu smlouty' jejichž
uveře'iněnímby došlok porušeníochrany obchodníhottrjemstl,í'o,sobníchúdaiua iiných
,l,yto
citlivých útlajú'v souladu s ohecně ztiya:nvtrmi
prúl:níntiy;ředpis1''
údajepuk ne'smíbýt
na pro.filu zaduvatelen,eřejněny' Uc'hazeč(dodavatel)je poyinen uvéslkonkrÓtnídtttody
:úku:uul.,'Í,,j
ncní|čCht(,
Čúsli'
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Sm|ouvao dí|o

P i r l o h aČ .5

PodIe:l 536 a násI' Ztikonač.5]3i]991 Sb'' obchotlnízúkoníkve zněnípo:tlěj'ších
přeclpistt
l. Smluvni stran
Zhotovitel:
Se sídlcnr:
IC:
DIC:
ZastoupenÝ:
Objednatel: otlec Chr'á|enice
Se sídlem: obecníťrřad
čp.2l . 33205 Chl'álenice
IČ:
00376439.
DIC:
c200376469
Zastor-rpený:Františkem
Bečr'ářem.
starostou
obce
2. Předmět sm|o
Zhotovitel se zavazujepror,'ést
jnlénema na vlastníodporědnostdll.o
r,'lastnínr
z h o t o r e nsít a r b r. . ( ) p r a rSat ř e s n i hpo| á Š o
r ět , ( h r j ] c n i c eep . ! | . . c l t cp o i l m í n e k
píSemné
r.ýzl'y'kpodánínabídk1'VZlvíR.
poloŽkor'ého
rozpočtu.
To r'šer členěnídle
nabídky.Práce' kterénejsouobsahemnabídk}-.
budou pror,edcn}'
pouze po písemném
odsouhlasení
odběratele.
3. Dohoda o ceně
Celková cena Qnateriál.proroznínáklad1-.prol,'edení
práce)r,'Kč :
Základ daně
DPH2I%
Cena včetněDPH
(objednateli_ neplátciDPH nebudezhotor.itelÍ-akturor'at
základ daně l'reŽimu
přenesenédaňor.é
por''innosti
u star'ebních
prací).
.l. Termín realizacc dí|a
Realizacista\'b\'lzeprovést
v době od 1.7.2013do 31.9.2013.
5. Povinnostiobiednatele
Předánístavb1',dle dohody'z firmou.která bude oprar,rrprovádčt.
6. Změnl' a doda

Veškerépřípadné
změny proti půr,odnímu
zadání.kterése promítnoudo konečné
céŇ
(nréněpráce'
r,'ícepráce).
budoupísemněschváleny.objednatelem.
Pokrrc.l
nebudou
schválen1.'nebudouproplacenv.

financování

objednateluhradízhotor.iteliprol.edcnópráce za kalendářnínlěsíc(na základě
odsouhlaseného
soupisuprovedenýchpracích)'Po předánía přer,'zetí
díla.případněpo
odStranění
vad a nedodě1ků'
na základě V\,Sta\'ené
(daňor.ého
faktu11.
dokladu).
objednatelneníplátce DPH. toto smlur ní plněníncbude|akturoránor' rcŽimu
přenesenédaňor,'é
pol'innostitr star'ebních
prací.
Splatnostfakturbude 15 dnů.
8 . P ř e d á n ía p ř c r z e t íd i I a '
a ma ietkori' sankce
osobou oprávněnouk přer'zetídílaje r'Žd1,statutární
Zástupcencbo osobatímto
Statutárním
zástupcemurčená'o předánídílasepíší
občstranl Zápis o předánía
přel,zetídíla.l'němŽ se ur'edezc.jména
zhodnoccníúplnostiajakosti pror'edeného
díla'
Zhotovitelodpor'ídáza r'ad}-dílar'zniklér,záručnídobč.která se Stano\'rÚena dobu 60
n-rěsíců
ode dnc protokolámíhopředánístar'bl'.
9. Závěr
Smlouvaje vvhotoYenave dr'ou r'1'hotor'eních.
po jednom pro kaŽdéhoúčastníka
smlour,l.z nichžkaŽdá má platnostoriginálu.
Ve Chválenicích
dne

Zástupce zhotor'itele

Příloh1':PoloŽkor'j rozpočct

Zástupceobjednatele

