VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEŠICÍCH“
zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
I. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:
Obec Želešice
Sídlo:
24.dubna 16, 664 43 Želešice
Jednající:
ing. Jiří Kvasnička, starosta
IČ:
00282952
DIČ:
CZ00282952
Právní forma: 801 – obec
NUTS:
CZ064
Kontaktní osoba: ing. Jiří Kvasnička, starosta
Telefon:
774765320, 547217527
E-mail:
starosta@zelesice.eu, zelesice@zelesice.eu
ID datové schránky: vyparpk
Obec Želešicee je veřejným zadavatelem dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“).
II. Druh veřejné zakázky a vymezení předmětu veřejné zakázky
V souladu s ustanovením § 9 a ZVZ má veřejný zadavatel v úmyslu zadat v otevřeném řízení
shora označenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby mateřské školy jako objektu s kapacitou 67
dětí v obci Želešice na pozemku p. č. 642 v k. ú. Želešice. Předmět plnění je definován především
Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku,
práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla (tedy výstavba kompletní a funkční
školky), musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné nedostatky
ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv.
pod čarou).
Podrobněji je předmět veřejné zakázky vymezen v zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:
Druh dodávek CPV kód
Stavební práce 45000000-7
Stavební úpravy budov mateřských škol 45214100-1
III. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci a její přílohy v souladu s ustanovením § 48 odst. 1
ZVZ v listinné podobě na základě písemné žádosti dodavatele doručené na shora uvedenou
adresu zadavatele. Přístup k elektronické podobě celé zadávací dokumentace včetně příloh je
zveřejněn na http://www.zelesice.eu/aktualni.aspx (web obce Želešice) nebo na
http//zelesice.profilzadavatele.cz

Zadavatel bude požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím tištěné formy zadávací
dokumentace. Výše nákladů činí na reprodukci 1689,- Kč, na balné 100,- Kč a na poštovné 109
Kč. Náklady budou splatné ve lhůtě 10 dnů na základě faktury přiložené k zadávací dokumentaci.
IV. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka uchazeče bude doručena na adresu sídla zadavatele: Obec Želešice, 24.dubna 16, 664 43
Želešice, nejpozději 24.06.2014 do 15,00 hodin.
V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Veškeré požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k
veřejné zakázce.
VI. Jistota
Zadavatel v souladu s ustanovením §67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanoví zadavatel
v absolutní částce ve výši 1,5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne
uchazeč formou složení peněžní částky na bankovní účet zadavatele č. 4 200 486 453/6800 vedený
u SBERBANK CZ a.s., v.s. ..(IČ zájemce) .. nebo formou bankovní záruky nebo pojištění
záruky.

VII. Údaje o hodnotících kritériích
Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
VIII. Zadávací lhůta
V souladu s ustanovením § 43 ZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět
veřejné zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v
délce trvání 6 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.
V Želešicích dne …5.6.2014…
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