Písemná
vÝzv a' K PoDÁnÍnnnÍory

pro zadáníveřejnézakázky maléhorozsahu na stavebnípráce

ooOpravakrovu ZŠa vtŠctrválenice čp.31o.
1. ZADAVATEL
Název:
obec Chválenice
Sídlo:
obecníúřadčp.21,33205 Chválenice
IC:
00256714
DIČ:
CZOO256714
Zastoupený: Františkem
Bečvářem,starostouobce

vYZÝv^
uchazečeo ýše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou qýzvou
k podání nabídky.

2. Úvoo

V souladu se zákonem č.13112006
Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších
předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž
předpokládanáhodnotanepřesáhnečástku3 000 000,- Kč bez DPH.
Tato veřejná zakázka maléhorozsahu se neřídípostupempodle zákona č. 13712006
Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějšíchpředpisů.Yýzva k podanínabídky
není výzvou ve smysh zákona č. 13712006Sb.' zákona o veřejných zakéukách,ve znění
pozdějších
předpisů.

3. pŘEnuĚT VEŘEJNÍ:zx<nzl<y
Předmětem veřejnézakázky jsou stavebnípráce na opravě krovu a výměny střešní
krytiny střechy objektu ZŠa MŠ Chválenice čp.3 1.
Specifikace:
Ubourání komínových hlav pod úroveň krytiny a odstranění hliněné mazaniny
na zák|opu. Demontážstaré krytiny včetněoplechování a latoování.YyÍezání
napadených dřevěných prvků krovu. Demontáž prkenného záklopu podlahy.
oprava -výměna napadených prvků krovu a části zh|avístropních trámůza
pomoci válcovaných profilů. Montáž novéstřešníkrytiny z tašek pálených na nové
lat'ování včetněnovéhooplechování.Vloženítepelnéizolace mezi stropní trámy,
provedení novéhozáklopu.

4. LHŮTA DoDÁNÍ
UzavŤenísmlouvy:
do 10 pracovníchdnůod obdrŽeníoznámeni o výběru nejvhodnější
nabídky.
Doba plnění:
od 1.7.20|2do 31.8.2012
Místoplnění:
obec Chválenicečp.31,332 05 Chválenice
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5. oBCHoDNÍ pootvtÍNxy
Zadavate| předkládá obchodní podmínky vypracované formou návrhu smlouvy o
dílo,která je součástínabídky.
Návrh smlouvy o dílo předloŽenýdodavatelemv nabídcevymezuje budoucírámec
smluvního vztahu. Zaďavate| je po ukončenízaďání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy
dálejednat avyžadovatjehoúpravu,doplněnínebo změnu.

6. PoŽADAVKY NAJEDNoTNÝ zpŮsoB ZPRACovÁNÍ NABÍDKovÉ cnNy
Nabídkovou cenou Se pro účely zadávacího řízení rozumí jednotková cena za
dodávku včetně daně zpřidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškerénutné
náklady k řádnérea|izactstavby,včetněvšechnákladůsouvisejících.
Nabídková cena Za dodávku stavby bude zpracována podle přiloženéhovýkazu
výměr' Nabídková cena bude uvedena v členěnícena celkembez DPH. výše DPH a cena
celkem včetněDPH v českéměně.

7. PLATEBNÍ poonrÍNry
Fakturace bude prováděna na zák|adě soupisu provedených prací za ka|endáŤni
měsíc.

8. POŽADAVKY

NA KVALIFIKACI

Vzhledem k tomu, že zaďavatel k podání nabídky vyzva| dodavatele, o jejichŽ
odbomézpůsobilostije přesvědčena Že se jedná o dodavatele'kteří danésluŽby běŽně na
trhu poskytují, vyŽaduje zadavatel prokazování kvalifikace pouze v rámci zák|adnich a
profesníchkvaliťrkačních
předpokladů.

9. zÁrcr-nlNÍrvnuFIKAčNÍ pŘEupoKLADY
Přiměřeně k poŽadavkůmzákona č, 13712006Sb., o veřejných zakžnkách,ve zněni
pozdějšíchpředpisů(dále jen zákona), na prokázáni zák|adnich kvalifikačníchpředpokladů
dle $ 53 zákonapŤed|oži
dodavatelv souladu s $ 62 odst.2 zákonačestné
prohlášení.
Dodavatel prokazuje splnění zák|adnich kvalifikačních předpokladů prohlášením,
jehoŽ vzor jejako příloha č.2součástivýzvy. Prohlášenípodepíšeza dodavateleoprávněná
osoba.

l0. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ

pŘnopoKLADY

Splnění profesních kvalifikačních předpok|adů
Dodavatel splníprofesníkvaliťrkační
předpoklady předloŽením:
o kopie oprávnění k podnikání (Živnostenskéholistu vztahujícíhose k předmětu zakázky)
a
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o

kopie výpisu z obchodníhorejstříku(pokudje v něm uchazečzapsán),

Lhůta pro prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovenépro podání nabídek,
doklady ke kvalifikaci budou součástí
nabídky.
Neprokázání kvalifikace
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáŽe kvalifikaci stanoveným způsobem,
nebudejeho nabídkadále hodnocena.Zadavatel však má právo poŽadovatvyjasněnínebo
doplněníkvalifikace.

11.OBSAH A FORMA NABIDKY
Nabídka
Pod pojmem nabídkase rozumí návrh smlouvy podaný dodavatelem've kterém
bude podrobně vyspecifikován předmět nabídky. Nabídka bude dále obsahovat
zadavatelemstanovenédalšídokumentyjako součástnabídky.Nedílnou součástínabídky
budou i doklady prokazujícíkvalifikaci.
Podání nabídky
Nabídkauchazečemusíbý podána v písemnépodobě v uzavřenéobálce označené

{pryl

''Je!jná

NEOTEVIRAT"

zakázka oPRAvA

KRovU

ZŠ A MŠ Chválenice-čp.31

včetněoznačenímodesilate|e(uchazeče)a uvedením jeho IC.

Informace o jazyce nabídky
jazyce.
Nabídkabude předloženav českém
Členěnínabídky A Dokumentaceoobsah
Nabídkamusíobsahovat:
a) Vyplněný formulář ''KRYCÍ LIST'' opatřený razitkem a podpisem oprávněnéosoby
(osob) uchazečev souladu se způsobempodepisováníuvedeným ve výpise z obchodního
rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. (viz.
Přílohač.1)
b) Prohlášení dodavatele o splněni zák|adníchkvalifikačníchpředpokladů(viz. příloha

č.2).

c) Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavate|e(viz. Příloha č.3).
d) Oceněný položkový rozpočet_ příloha č.4.
e) Návrh smlouvy - návrh smlouvy musí bý podepsán osobou oprávněnou zauchazeče
jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazečea opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musí bý v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavate|em
v zadávacídokumentaci(viz. Příloha č.5).
D popis technických parametrů konstrukcí jsou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby.
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Nabídka bude svázána tako aby v ní nebylo možnébez porušenÍcokoliv měnit.

12.ZAD AVACI DOKUMENTACE
Adresa pro ZVEŘE.rNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Plné znění výzvy je uveřejněnona profilu zadavatele,a to na URL adrese
http://www.chvalenice.cz
v detailuveřeinézakťnky'
obsah zadáv acídokumentace
Zadávaci dokumentaci tvoří souhm údajůa dokumentůnezbýných pro zpracováni
nabídky.Součástízadávacídokumentaceisou:

I2.|
12.2
12,3
I2.4
I2.5
12.6
I2.7

Tatotextováčástzadávacidokumentace
FormulářKrycí list nabídky- vzorjako přílohač.1
- vzorjakó přílohač.2
Formulář- Čestné
prohlášení
_ vzorjako přílohač.3
Souhlass uveřejněním
smlouvyna profilu zadavate|e
_ přílohač.4
PoloŽkovýrozpočet
Návrh SoD - přílohač.5
Projektovádokumentace
k stavebnímu
povolení

Změna podmínek zadáv acídokumentace
Zadavate| si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
zadávaci dokumentací' a to buď na zák|adě Žádostí zájemci o vyjasnění zadávací
dokumentace nebo zvlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavate|
oznámi všem dodavatelům,kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena
písemnouformou nejpozději do 3 dnůpřed uplynutímlhůtypro podánínabídek.
Zrušenízadávacího Íízení
Zadavate|je oprávněn zrušit zadávacíŤízeni
do uzavřenísmlouvy.
Pokud zaďavate| toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavate|i
jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámi zadavate| všem vyzvaným
dodavatelům.

13. LHÚTA

PRo PoDÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek
Lhůtapro podánínabídekkončídne 8.6.2012ve 12.00hod.
Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenoupoštou nebo kuýrní sluŽbou nebo osobně na
adresu:obecníúřadChválenicečp.2|,332 05 Chválenice,tel. 773 835O|8,377 992121.
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Podání nabídky po stanovenéthůtě
Nabídky doručenézadavate|i po uplynutí stanovenélhůty nebudou hodnoceny.
opoŽděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je při|oženék dokumentaci o
zadáni veřej nézakiuky .

14.KRITÉRIA PRo ZADÁNÍ vnŘn.rnÉ ZAK^ZKY
Zák]adní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakéaky je nabídková cena. Nejlepší
hodnocenízískáuchazeč,který nabídnenejniŽšínabídkovoucenu.
Hodnocenínabídek
Hodnocení nabídek provede zadavate|,popřípadě komise ustavená zadavate|ema
na zák|adě jejího doporučeníbude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své
rozhodnutí oznámi zadavate| písemně všem dodavatelům,kteří podali nabídku a jejichž
nabídkabyla hodnocena.

15.OSTATNÍpoovtÍNry
Vyřazení nabídky
Nesplnění podmínek zadávacího Íízení má za následek vyřazení nabídky
dodavatelez hodnocení.Zadavatelnemá povinnost informovat písemnědodavateleo tom'
žejeho nabídky by|a vyřazena.
Povinnost uzavíít smlouvu
Pokud z jakéhokoliv důvoduse na straně zadavate|evysky.tnouokolnosti, pro které
zadavate|enemůŽenebo nechce uzavÍítsmlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny
předložené nabídky a smlouvu neuzavřit. Zadavate| není povinen sdělovat důvody
takovéhorozhodnutí.
Ve Chválenicíchdne29'5.2012
FrantišekBečvář
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Příloha č.1

FORMULÁŘ _ KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku maléhorozsahu
,,Oprava krovu ZŠa MŠ Chválenice čp.31..

UCHAZEC
(obchodní
firmanebonázev)
Sídlo
(celá adresavčetněPSČ)
Právní forma
Identifikačníčíslo
Daňové identifikačníčíslo
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Cena v Kč bez
DPH

20%DPH

Cena včetněDPH

Nabídková cena

Podpis arazitko
statutárníhozástupce uchazeče
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Přílohač.2
Čestné
nrohlášeníprokazuiícísplněnízákladníchkvalifikačníchpředpokladů

se sídlem
zastoupen
jako dodavatelveřejnézakázky s názvem: ,ooprava krovu ZŠ a MŠ Chválenice čp.31..
tímtoprohlašuje'že:
- nebyl pravomocněodsouzenpro trestnýčinspáchanýve prospěch organizovanézločinecké

-

-

skupiny, trestnýčinúčastina organizovanézločineckéskupině,lega|izacevýnosůz trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrovéhopodvodu, včetněpřípadů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na
takovémtrestnémčinu,nebo došlo k zah|azeníodsouzeníza spáchánítakovéhotrestného
činu;jde-li o právnickou osobu, musítento předpoklad splňovatjak tato právnická osoba,
tak její statutárníorgán nebo č|enstatutámíhoorgánu tétoprávnickéosoby;
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstatasouvisí s předmětem
podnikání uchazečepod|e zv|áštníchprávních předpisůnebo došlo kzah|azení odsouzení
za spáchánítakovéhotrestnéhočinu;jde-|i o právnickou osobu, musí tento předpok|ad
splňovatjak tato právnická osoba, tak její statutámíorgán nebo č|enstatutárníhoorgánu
tétoprávnickéosoby;

v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení;
vůčijeho majetku neprobíhánebo v posledních3 letech neproběh|oinsolvenčníÍízeni,v
němž by|o vydáno rozhodnutío úpadkunebo insolvenčnínávrh nebyl zamítnutproto, že
majetek nepostačujek úhraděnák|adůinso|venčního
Íizení,nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedenanucená správa pod|e zvláštních
právníchpředpisů;

-

nenív |ikvidaci;

-

nemá v evidenci dani zachycenydaňovénedoplatky,a to jak v Českérepublice' tak v zemi
síd|a,místapodnikáníčibyd|ištěuchazeče;

-

nemá nedoplatekna pojistnéma na pená|ena veřejnézdravoÍnípojištění'a to jak v České
republice,tak v zemi síd|a,místapodnikáníčibydlištěuchazeče;

-

nemá nedoplatek na pojistnéma na penále na sociá|ní zabezpečení
a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
a to jak v Českérepublice'tak v místěsídlačibyd|ištěuchazeče;

-

nebyl v posledních3 letech pravomocně disciplinárně potrestánči mu nebylo pravomocně
uloženokárnéopatření;

-

neníveden v rejstříkuosob se zákazemplněníveřejných zakázek;

-

nebylamu v pos|edních
3 letechu|oŽenapokutaza umožnění
výkonu nelegálníprácepodle
zvláštníhoprávníhopředpisu.

podpis oprávněnéosoby
Poznómka: v rámci prokazování splnění základních kvalifikačníchpředpokladůje zájemce povinen
taképředložit seznam statutórních orgánů nebo členůstatutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech pracovali u zadavatele a předložit aktuální Seznam akcionářů s podílem akcií vyššímnež ]0
% (pokud má zájemce formu akciovéspolečnosti),
Stráňá7 (celkem8)

Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele

Příloha č.3

jednající

se sídlem.

jako dodavatel veřejné zakázky maléhorozsahu s názvem:

,,Opravakrovu ZŠa MŠChvá|enicečp.31..
tímtočestněprohlašuje,
že souhlasís tím, aby smlouvauzavřenána tuto veřejnou zakázku, včetněpřípadných
dodatků,by|azaúčelem provádění zásady transparentnostiuveřejněna na profilu
zadavatele,a to na URL adrese:b!Q5'1]'ult!clllaiq01*:9u-v ďetai|uvýšeuvedenéveřejné
zakázky,

podpis oprávněnéosoby
titul, jméno,příjmení,funkce
Pozn.: Uchazeč(dodavatel)je povinen v nabídceoznačitty části návrhu smlouvy,jejichž
uveřejněnímby došlo k porušeníochrany obchodníhotajemství,osobních údajůa jiných
citlivých údajů,v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údajepak nesmíbýt
na profilu zadavatele neřejněny. Uchazeč(dodavatel)je povinen uvéstkonkrétnídůvody
zákazu uveřeinění těchto čáStí.
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Smlouva o dílo - ',oprava krovu ZŠa MŠChválenice čp.3l ,,

Smlouva o dílo

Přílohač.5

Podle $ JJó a násl. Zákona č.513/1991 Sb.,obchodnízákoníkve zněnípozdějších
předpisů
1. Smluvní strany:
Zhotovitel:
Se sídlem:
IC:
DIČ:
Zastoupený:
objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

Obec Chválenice
obecníúřadčp.21,332 05 Chválenice
00316439,
CZ0037646g
Františkem Bečvářem, starostouobce

2. Předmět smlouw
Zhotovitel se zavazuje provéstvlastnímjménema na vlastníodpovědnostdílo _
zhotovenístavby,,opravakrovu ZŠa MŠ Chválenicečp.31..dle podmínekpísemné
výzvy k podánínabídkyVZMR, položkovéhorozpočtu,projektovédokumentacea
stavebníhopovolení.To všev členěnídle nabídky.Práce, kterénejsou obsahem
nabídky,budou provedenypouze po písemnémodsouhlaseníodběratele.
3. Dohoda o ceně
Celková cena (materiál,provoznínáklady, provedenípráce) v Kč :
Zák|ad daně
DPH2O %
Cena věetně DPH
(objednateli - neplátci DPH nebude zhotovitel fakturovat zák|aď daně v reŽimu
přenesenédaňovépovinnosti u stavebníchprací).
4. Termín realizace díla
Realizaci stavby lze provéstv době letních prázdninZák|adní a mateřskéškoly
Chválenice,tj. od I.7.20|2do 31.8.2012.
5. Povinnostiobjednatele

Předánístavbydo 29.6.2012.
6, Změny a dodatky
Veškerépřípadnézměny proti původnímuzadání,kterése promítnou do konečnéceny
(méněpráce,vícepráce),budou písemněschváleny objednatelem.Pokud nebudou
schváleny,nebudouproplaceny.

Smlouva o dílo - ,,oprava krovu ZŠa MŠChvólenice čp.3l .'

7. Podmínky financování
objednatel uhradízhotoviteli provedenépráce za kalendářní měsíc (na zák|adě
odsouhlaseného
soupisu provedenýchpracích).Po předání apÍevzetidíla,případněpo
odstraněnívad a nedodělků,nazák|adě vystavenéfaktury (daňovéhodokladu).
objednatel neníplátce DPH, toto smluvníplněnínebudefakturovánov reŽimu
přenesenédaňovépovinnosti u stavebníchprací.
Splatnostfaktur bude 15 dnů.
8. Předání a pÍevzetídílaozáruky a majetkovésankce
osobou oprávněnouk převzetídílaje vždy statutámízástupcenebo osoba tímto
statutárnímzástupcemurčená.o předánídíla sepíší
obě stranyZápis o předánía
převzetídíla,v němžse uvede zejménazhodnocení
úplnostia jakosti provedenéhodíla.
Zhotovitel odpovídázavady díla vzniklé v záručnídobě, která se stanovujena dobu 60
měsícůode dne protokolárníhopředánístavby.
9. Závěr
Smlouvaje vyhotovenave dvou vyhotoveních,po jednom pro každéhoúčastníka
smlouvy, znlchžkaždá má platnostoriginálu.

Ve Chválenicích dne

Zástupce zhotovitele

Přílohy: Položkovýrozpočet

Zástupce objednatele

