Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Vážení,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Obec Hať

se sídlem:

Lipová 357/86, 747 16 Hať

IČO:

00635511

zastoupené:

Werner Vyletělek, starosta obce

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je VIA Consult a.s., Kopečná 234/12,
Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 25084275.
Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Steinbauer

Telefon:

+420 731 130 295

E-mail:

zadavacirizeni@viaconsult.cz

2. Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Informace o předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy „Dělená 1“ v Hati vedoucí k úpravě
dispozice a k snížení energetické náročnosti budovy. Stavební úpravy se týkají konstrukce krovu
včetně konstrukce stropů a podlah jejich sanace a nahrazení. Součástí realizace stavby bude nové
požární schodiště vedoucí na zahradu areálu.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.

4. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky je zveřejněna na
profilu zadavatele: http://obechat.profilzadavatele.cz/

5. Lhůta a způsob podání nabídek, včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být
podány:
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje na adrese https://nen.nipez.cz/. Nabídku je nezbytné přiřadit
pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je nabídka zpracována.
Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 2. 2022 v 9:00 hod.
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat v souladu se zadávacími
podmínkami. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje
aplikaci § 45 odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky
odpovídá dodavatel.
6. Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
přílohou této výzvy.
7. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit dle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH (100%). Rozumí se cena, uvedená v návrhu
smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.
V případě shodné nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky
termín doručení nabídky, přičemž za výhodnější bude považována dříve doručená nabídka.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Příloha: Zadávací dokumentace
V Brně dne 27. 1. 2022

