Obec Novosedly
Novosedly 1
69182 Novosedly na Moravě
tel.:
OS:
IČ:

519521331
k4pbcdk
00283444

Novosedly 03.09.2012
Věc:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: Stavební úpravy hyg. zařízení
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentace

Část A - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Obec Novosedly, se sídlem Novosedly 1, PSČ 691 82 , IČ 00283 444 (dále jen "Zadavatel")
zvažuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka", nebo VZ).
Vzhledem k tomu, že přepokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne 3 mil. Kč bez DPH,
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon o VZ~/). Tato zakázka není v souladu
s ust. § 18 odst. 5 Zákona o VZ zadávána podle Zákona o VZ.
1.

Identifikační

údaje o zadavateli

Název:

Obec Novosedly

Sídlo:

Novosedly

Zastoupená:

Františkem Trefilíkem, starostou obce

2.

1, PSČ 69182

Informace o druhu a předmětu Veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Předpokládaná

nedosahuje 1 mil. Kč bez DPH

hodnota VZ:

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav hyg.
zařízení pohostinství v budově radnice, Novosedly č.p. 1.

3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace končí dne 19.9. ve 12,00 hod.
V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu: Obec Novosedly, Novosedly č.p. 1, PSČ691 82
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Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou
zadavatelem hodnoceny.

4.

Způsob podávání nabídek

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně na adresu zadavatele, a
to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední den lhůty pak do 12:00 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučenou poštou
na adresu zadavatele Obec Novosedly, Obecní úřad, č.p. I, PSČ 691 82 Novosedly. Nabídku a
doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutno podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro
podání nabídek doručeny.
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně v uzavřené
obálce označené: "Veřejná zakázka" a "Neotevírat".
Na obálce musí být uveden název a adresa
uchazeče. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a
razítkem uchazeče.

5.

Kvalifikace dodavatele

5.1.

základní a profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatelem zakázky může být fyzická nebo právnická osoba která:
5.1.1

5.1.2

nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata SOUVISI
s předmětem podnikání, vůči jejímuž majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,

5.1.3
5.1.4

není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
je oprávněna podnikat v činnostech, které jsou předmětem zakázky.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.1.1
originálem čestného prohlášení podepsaného osobu oprávněnou

až 5.1.3 shora prokáže uchazeč
jednat za uchazeče.

Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů
dle bodu 5.1.4 shora prokáže uchazeč o VZ
předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů)

a
dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
5.2

technické kvalifikační předpoklady

Dodavatelem

zakázky může být fyzická nebo právnická osoba, která prokáže splnění nejméně tří

zakázek obdobného charakteru o finančním objemu jednotlivé
realizovaných uchazečem v posledních třech letech.
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zakázky nejméně 500 tis. Kč bez DPH

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč o VZ předložením seznamu nejméně
tří takových zakázek s uvedením jejich finančního objemu, termínu plnění a adresy odběratele.

6.

Údaje o hodnotících kritériích
•

Prvním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je nejnižší nabídková cena. Toto kritérium
má váhu 80 %.

•

Druhým hodnotícím
kritériem
pro zadání VZ je záruka na
dodavatelem (nejvíce 60 měsíců). Toto kritérium má váhu 20 %.

dílo

poskytnutá

Část B - Zadávací dokumentace
7.

Doba a místo plnění Veřejné zakázky

Přepokládaný termín zahájení:

10/2012

Požadovaný a závazný termín dokončení:

14.12.2012

Místo plnění veřejné zakázky:

Novosedly

8.

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav hygienického zařízení pohostinství
v budově radnice, Novosedly č.p. 1, dle ZPD s názvem "Stavební úpravy hygienického
zařízení" zpracované Ing. Miroslavem Sochůrkem, Na Hradbách 9, Mikulov v červenci 2012.
9.

Obchodní a platební podmínky
•

Závazný termín dokončení a předání díla:

14.12.2012

•
•

Zadavatel neposkytuje zálohy na provedení díla.
Fakturace bude jednorázová (mimo pozastávku) na základě zjišťovacího protokolu, po
předání díla zadavateli, splatnost faktury 8 dnů. Pozastávka platby za provedené dílo
bude ve výši 10% z ceny díla po dobu 6-ti měsíců od předání díla zadavateli.

•

Smluvní pokuta za nedodržení závazného termínu dokončení díla bude činit 1000 Kč
za každý den prodlení.

Výše uvedené obchodní a platební podmínky uvede dodavatel do návrhu smlouvy o dílo.
10.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
11.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná za splnění
zakázka v rozsahu dle této poptávky, přičemž bude stanovena v následujícím členění:
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a)

Nabídková cena v Kč bez DPH,

b)

DPH

c)

Nabídková cena v Kč včetně DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně
nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, přepokládaná rizika spojená
s umístěním stavby, apod.). V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady na
provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů.
Uchazeč předloží podrobný rozpočet sestavený dle výkazu výměr.
Výše uvedená ustanovení o ceně uvede dodavatel do návrhu smlouvy o dílo.
12.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč předloží nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů takto:
1. Krycí list nabídky dle přiloženého vzoru s uvedením
•

úplných a přesných identifikačních

údajů uchazeče,

•
•

nabídkové ceny,
čestného prohlášení uchazeče o tom, že plně přijímá podmínky stanovené ve
výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, je vázán
touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty tak jak je stanovena
zadávací dokumentací a údaje, které uvedl v nabídce jsou pravdivé.

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle části A, čI. 5:
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
•

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

•

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím
předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
živnostenské oprávnění či licenci,

•

seznam zakázek s uvedením finančního
zakázek a adresy odběratele zakázek.

objemu

zakázek, termínu

plnění

3. Podrobný rozpočet sestavený dle výkazu výměr
4. Návrh smlouvy o dílo

13.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v době: dne 12.9.2012 od 11,00 hodin, sraz
zájemců o prohlídku místa plnění: Kancelář obecního úřadu Novosedly, Novosedly č.p. 1
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14.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle váhy jednotlivých
15.

kritérií uvedených v bodu 6.

Závěrečná ustanovení a další podmínky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo omítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem.
c) Předložené nabídky se uchazečům nevracejí.
d) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
e) Uchazeči jsou vázáni nabídkou 90 kalendářních dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro
podávání nabídek.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě upřesnit její konečné znění.

Technická dokumentace, výkaz výměr a krycí list nabídky budou uchazečům předány
v hodinu prohlídky místa plnění, kdy budou rovněž zodpovězeny případné dotazy uchazečů
související s předmětnou VZ.
Věříme, že Vás naše výzva zaujala a je pro Vás motivující k podání Vaší nabídky.
Přesto Vás žádáme rovněž o Vaše případné negativní stanovisko k věci.

František Trefilík
starosta obce Novosedly

Obec Novosedly
691 82 okres Břecla
3-

5

r

