Písemná
vÝzvA K PoDÁNÍ NABÍDKY

pro zadání veřejné zakázky rnaléhorozsahu na stavebnípráce

,'Výměnastropníkonstrukcenad 2'NP ZŠa MŠ Chválenice čp.
3t' na s|.p.č.
l6 v k.ú.Chvá|enice..
I. ZADAV,{TEL
obecChvá]enice
Sírllo:
obecníúřadčp.2l ' 33205 Chválenice
IČ:
00256714
DIČ:
c.2002s6714

Názel':

Zastoupený: FrantiškemBečvářem.StaroStouobce

vyzÝv^
uchazečeo vÝšeuvedenouveřcjnou zakázku ma|éhorozsahu zadávanou výzvou
k podánínabídky.

2. ÚvoD

V souladuse zákonemč.I3712006
Sb., o veřejných zakázkách,ve zněnípozrjčjších
předpisů' se jedná o veřejnou zakáz'ku malého rozsahu na stavcbní práce, jejíŽ
předpokládanáhodnotanepřcsáhnečástku3 000 000,-Kč bez DPH.
Tato veřejná zakáz'kamaléhorozsahu se neřídípostupen]podle zákona č. 13712006
Sb.. zákona o veřejnýclrzakázkách,ve zněnípozdějších
předpisů.Výzva k podáni nabídky
nenívýzvou ve smvslu zákona č' 13712006Sb.. zákona o veřeinÝch z'akázkách.ve znění
pozdějších
předpisů.

3. PŘEDMĚT vEŘEJNÉ z^KÁZKY
Předmětemvcřejnézakázkyjsou stavebnípráce na kompletnívýměněstropní
k o n s l r u k cnca d2 . N P o b j e k r u
Z Ša M ŠC h r á l e n i c cČ p]' l .
Specifikace:
odpojení elcktroinstaIace2.NP, demontážstávajícístropníkonstrukce 2.NP
z dřevěných trámů včetněpodbitía podhledu a částečného
zák|opu.
Příprava stávajicíchlůžekpro uloženínových nosných stropníchtrámů KVH
hoblovaných hrano|ů.Montáž záklopu s dcsek oSB, parotěsnézábrany, dřevěného
roštupodlahy' tepelnéizolace.Montáž SDK podhledu ve 2 mistnostech,oprava a
doplněníomítek,malby a nátěry' instalace nových i stávajícíchstropnich svítidel.
Vyklizení staveništěa úklid stavby'

4. LHŮTADoDÁNÍ
UzavřenísnrlouvY: do l0 pracovníchdnůod obdržcní
oznámenío výběrunejvhodnčjší
Doba p|něni:
Místo plnění:

nabídky.
od 1.7.2013
do 31.8.2013
obec Chválenicečp.3 1' 33205 Chválenice
S|ranl Í (celkems)

5' oBCHoDNÍpoomÍnxy
Zadavatelpředkládá obchodnípodmínkyvypracovanéfotmou návrhu smlouvy o
diln.kteráje součástí
nabídk5
'
Návrh smlour'yo dílo předloŽenýdodavatelemv rrabídce
vymezujebudoucírámec
smluvníhovztahu. Zadavatelje po ukončenízadáníoprávněn o obsahu návrhu smlour'y
dálejednata vyŽadovatjelro úpravu.doplněnínebo zněnu.

ó. PoŽADAvKY NA.IEDNoTNÝ ZPŮsoB ZPRÁCoVÁNÍ NABÍDKovÉCENY
Nabídkovou cenou se pro účelyzadávacíhořízení rozunríjednotková cena Za
dodávku včetnědaně z přidanéhodnoty.Nabídkovácena musí obsahovatveškcrénutné
náklady k řádnérealizaciStavby'Včetněvšechnákladůsouvisejícíclr.
Nabídkovácena za dodávku stavby bude zpracovánapodle přiloŽenéhovýkazu
výměr. Nabídkovácena bude uvedenav čIenění
cena celkem bez DPH. vÝšeDPH a cena
celkemvČetně
DPH v české
méně'

7. PLATEBNTPODMINKY
Fakturacc bude prováděna na základě soupisu provedenýchprací za kalendářní

mes1c.

8' PoŽADAVKYNAKVALIFIKACI
Vzhledem ktomu, Že zadavatel k podání nabídky vyzval dodavatele'ojejichŽ
je přesvědčen
odbornézpůsobilosti
a Že se jedná o dodavatele,kteřídanésluŽby běžněna
trhu poskytují,vyŽaduje zadavatelprokazováníkvalifikace pouze v rámci základnícha
profesníchkvaliÍlkačních
předpokladů.

9. ZÁKLADNÍ xv,lI'tntKAčNÍ pŘtlt'oxlaoy
Přiměřeně k poŽadavkťrmzákona č. I3712006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších
předpisů(dálejen zákona)'na prokázánízákladníchkvalifikačních
předpokIadů
dle $ 53 zákonapředloŽídodavatelv souladus $ 62 odst.2 zikona čestné
prohlášení.
Dodavatelprokazujesplněnízákladníchkvalifikačníchpředpokladůprohlášením.
jehoŽ vzorjejako přílohač.2součástí
výzvy. Prohlášení
podepíše
za dodavateleoprávněná
osoba.

10. PRoFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPoKLADY
Splněni profesníchkva|ifikačníchpředpokIadů
Dodavatelsplníprofesníkvalifikační
předpokladypředloŽením:
. kopie oprávněník podnikání(Živnostenského
listu vztahujícího
se k předmětuzakáz'ky)
a
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kopie výpisu z obchodníhorejstříku(pokudje v něm uchazečzapsán).

Lhůta pro prokázání kvaIifikace
Dodavatelprokazuje splněníkl'alifikace vc lhůtěstanovenépro podánínabídek'
doklady ke kvalitlkaci budousoučástí
nabídkv.
Neprokázání kvaIifikace
Pokud dodar,atelve svó nabídcerieprokáŽckvalillkaci stanovenÝmzpůsobem'
nebude.jehonabídkadále hodnocena.Zadavatelvšakmá právo poŽadovatv1jasněnínebo
doplnční
kvaliÍlkace.

1I. OBSAH A FORMA NABIDKY
Nabídka
Pod pojmenrnabídkase rozumínávrh sm|ouvy podaný dodavatelem've kterém
budc podrobně lyspecifikován předmět nabídky. Nabídka bude dále obsahovat
zadavatelemstanovené
dalšídokumenty.jakosoučástnabídky'Nedílnousoučástí
nabídky
budou i doklady prokazující
kvalifikaci.
Podání nabídky
Nabídkauchazečemusíbýt podánav písemné
podoběv uzavřenéobálce označené
nápisem ''Veřejná zakáz'ka - Výměna stropní konstrukcc nad 2.NP ZŠ A MŠ
Chválenice čp. 3l, na st.p.č. 16 v k.ú. Chvá|enicc - NEoTEVÍRAT.. včetné
označcnimodesilatele(uchazcče)a uvedenímicho IČ'
Informace o jazyce nabídky
jazyce.
Nabídkabudepřed1oŽena
v českénr
Čteněnínabídky A Dokumentace,obsah
Nabídkamusíobsahovat:
a) Vyplněný |ormulář ''KRYCÍ LIST'' opatřenýrazítkema podpisem oprávněnéosoby
(osob)uchazečev souladuse zpťrsobem
podepisováníuvedenýmve výpise z obchodního
rejstříkunebo zástupcem zmocněným ktomuto úkonu podle právních předpisů.(viz.
Přílohač' 1)
b) Prohlášenídodavateleo Splnčnízákladníchkvalifikačníchpředpokladů(viz. příloha
c.l l.

c) Souh|ass uveřejněnímsmlouly na profilu zadavate|e(viz. Přílohač.3).
d) oceněný položkoYýrozpočet- příloha č.4.
e) Návrh smlou}T _ návrh smlouvv musíbý podepsán osobouoplávněnouza uchazeče
iednat a podepisovat v souladu se způsobempodepisovánír.rvedenýnrve výpise
z obchodníhorejstříkupopřípadězmocněncemuchazečea opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musíb1.tv sor.rladu
s obchodnímipodmínkamipředloŽenýmiZadavatelem
(viz.
v zadávacídokumentaci
Přílohač.5).
stranaJ (celkemE)

fl

popis technických parametrůkonstrukcí jsou uvedeny v projektovédokumentaci
stavby.
Nabídka bude svázána tak, abv v ní nebylo možnó bcz porušenícokoliv měnit.

l2. ZADÁVACi

DoKUMENTACE

Atlresa pro ZVEŘE,JNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUME'NTACE
P|né znění výzvy je uveřejněno rra proÍilu zadavatele' a to na URL adrese
htLp:www.chvaIenice.czv detailur eiejnézakázky.
Obsah zadávacídokumcntace
Zadávacídokumentacitvoří souhrnúdajůa dokumentůnezb}tnýchpro zpracování
nabídky.Součástí
zadávacídokumentacejsou:
12.|
12.?'
17.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Tato textováčástzadávacídokumentace
_ vzor jako přílohač.l
Formulář Krycí list nabídk'v
Formulař Cestnéprohlášení vzorjako přílohač.2
Souhlass uveřejnčním
sm|ouvyna protilu Zadavatele vzorjako přílohač.3
PoloŽkovýrozpočet přílohač.4
Návrh SoD - přílohač'5
Projektovádokumentacek stavebnímu
povolení

Změna podmínckzadávacídokumentacc
Zadavate| si vyhrazuje právo na zmčnu nebo úpravu podmínek stanovcných
zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemcťr o vyjasnění zadávací
dokumentacenebo z vlastníhopodnětu.Změnu obsahu zadávacídokumentacezadavatel
oznámí všem dodavatelům,kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena
písemnou|ormounejpozdějido 3 dnůpřed uplynutímlhůtypro podánínabídek.
Zrušenízadávacíhořízení
ZadavaIe|je oprávněn zrušitzadávacířízenído uzavřenísmlouvy.
Pokud zadavatel toto právo uplatní,ner'zniká vyzvaným dodavatelůmvůčizadavateli
jakýkoliv narok.
PÍípadnézruŠenízadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným
dodavateIům.

l3' LHÚTA

PRo PoDÁNÍ NABiDKY

Lhůtapro podánínabídek
Lhůtapro podánínabídekkončidne |7 .6.20|3v 16.00 hod.
Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenoupoštounebo kurýrní sluŽbou nebo osobně na
adresu:obecníúřadChválenicečp'21' 332 05 Chválenice'tel.773 835 018'377 992 121,
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Podání nabídky po stanovenélhůtě
Nabídk1'doručenézadavateli po uplynutí stanovenélhůty nebudorrhodnoceny.
opoŽděně podanó nabídkyzadavatelne\'racía ponecháváje přiloŽenó k dokumentacio
zadáníveřejnézakázky,
l.{. KRITÉR|A PRo ZADÁNí vEŘn'JNÉ ZAK^ZKY
Základní kritérium pro zadání veřcjnézakázk1.
.Iediným hodnotícímkritériem l.eřejné zakázky je nabídkol'á cena. NcjlepŠí
hodnocerrí
získáuchazeč,
kterýnabídnenejniŽší
nabídkovoucenu.
Hodnocenínabídek
IIodnocenínabídekprovedezadavatel'popřípaděkorrriseustavenázadavatelema
na základě jejího doporučeníbude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Svó
rozhodnutíoznámí zadavatelpísemněvšem dodavatelům,
kteří podali nabídkua jejichŽ
nabídkabyla hodnocena.
15. oSTATNÍ PoDMÍNKY
Vyřazení nabídky
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídkv
dodavatelez hodnocení'Zadavatclnemá povinnostinÍbrmor'at
písemnědodal'ateleo tont.
Žejeho nabídkybyla vyřazena.
Povinnost uzavřít smIouvu
Pokud zjakéhokolivdůvoduse na straněZadavateler1'sky1nouokolnosti,pro ktere
zadavate]enemůŽenebo nechce uzavřítsnllouvu' má zadavatelprávo odmítnoutvšcchny
předloženénabídky a smIouvu neuzal'řít.Zadavatel není povinen sdčlovatdůvody
takovéhorozhodnutí.
Ve Chválenicích
dne 6.6.2013
FrantišekBečvář
starostaobce
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