VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy střechy mateřské školy v Nové Včelnici č.p.500, č.
parc. st. 819“
vyhlášenou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Zadavatel
Město Nová Včelnice
IČ: 002 47 146
Komenského 386
378 42 Nová Včelnice
Osoba pověřená jednat za zadavatele:
Tomáš Hrubec, místostarosta
e-mail: mistostarosta@vcelnice.cz
tel.: +420 724 195 020
2. Název zakázky
,,Stavební úpravy střechy mateřské školy v Nové Včelnici č.p.500, č. parc. st. 819“

3. Druh zakázky
stavební práce

4. Lhůta pro podání nabídky
Termín pro podání nabídek končí 27.1.2020 v 15.00hod.

5. Místo pro podání nabídky
Nabídky mohou být podány osobně v úřední dny a hodiny Městského úřadu Nová Včelnice
pondělí a středa od 8.00 – 11.30hod a od 12.00 – 17.00hod
nebo
kurýrní či poštovní službou, přičemž termínem pro podání nabídky je den a hodina přijetí na Městský
úřad Nová Včelnice, po uplynutí tohoto termínu nebude brán zřetel na doručené nabídky

6. Předmět zakázky
Stavební úpravy a oprava stávající střechy MŠ, bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena
v přiložené projektové dokumentaci, která je po celou zadávací lhůty zveřejněna na webových
stránkách zadavatele
7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
5.564.154,32 Kč bez DPH
8. Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena
8.1 Způsob hodnocení
Zadavatel bude hodnotit nabídky uchazečů dle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž jako
nejvýhodnější nabídkou bude ve 100% váhy hodnotícího kritéria vyhodnocena nabídka uchazeče
s nejnižší nabídkovou cenou.
Bude sestaveno pořadí podaných nabídek od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu a v případě
shodné výše nabídkové ceny bude určujícím ukazatelem pro hodnocení datum a čas doručení
nabídky na místo pro podání nabídky.
Pro hodnocení nabídek bude sestavena hodnotící komise. Z jednání hodnotící komise, které není
přístupné veřejnosti vznikne zápis o jednání, v němž bude uveden i protokol s pořadím hodnocených
nabídek.
Tento protokol bude k nahlédnutí na Městském úřadu Nová Včelnice do konce doby pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru vhodného dodavatele zastupitelstvem města Nová Včelnice.
Zadavatel nesmí vytvářet kopie tohoto protokolu ani zapůjčovat k vytvoření kopie s výjimkou
kontrolních orgánů. Po předchozí dohodě nechá pouze k nahlédnutí.
9. Způsob jednání s účastníky
Zadavatel nebude s účastníky jednat o nabídkách
10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka uchazeče bude podána v jednom svazku zajištěném proti neoprávněné manipulaci, písemně
a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa
uchazeče. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude originál
v listinné podobě a druhé vyhotovení bude kopie v el.podobě na CD nosiči včetně rozpočtu. Obálka
bude označena nápisem:
„Neotevírat- nabídka ,,Stavební úpravy střechy mateřské školy v Nové Včelnici č.p.500, č. parc. st.
819“
10.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY viz.příloha č.1 obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a
podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů
(plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),

10.2 Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v
souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě
zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka viz.příloha č.2
10.3 Čestné prohlášení viz. příloha č.3
10.4 Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilost
10.5 Čestné prohlášení prokazující splnění technické kvalifikace
10.6 Vyplněný položkový rozpočet viz.příloha č.4
11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Cena v Kč bez DPH:
DPH :
Cena v Kč včetně DPH:
Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Účastník
zadávacího řízení je povinen do ceny plnění zahrnout všechny náklady či poplatky (tj. i náklady na
výrobu všeho druhu zboží, materiál, dopravu, montáž, či jakékoliv služby třetích osob) a další
výdaje, které mu při realizaci zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.
12. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky: červen 2020
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: září 2020
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsáním smlouvy o dílo.
KÚ Nová Včelnice (705322)
Obec Nová Včelnice (546801)
Číslo LV: 10001
Č.parc. st. 819, výměra 1885 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti
13. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
14. Poskytování dodatečných informací
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem
účastníkům výběrového řízení, které vyzval, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně
přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zahájení výběrového řízení.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
15. Požadavky na prokázání kvalifikace
15.1 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle závazného vzoru, který
tvoří přílohu č.3 této výzvy k podání nabídek.
15.2 Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel předložením prosté kopie výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dní k datu podání nabídky, pokud je v ní zapsán nebo prosté
kopie jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané
zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému
registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát
zahraničního dodavatele, licence apod.).
15.3 Čestné prohlášení prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
Technické kvalifikační předpoklady splní Účastník zadávacího řízení, který doloží reference o realizaci
minimálně dvou zakázek, jejichž předmětem je úprava či oprava objektů občanské vybavenosti v
minimální hodnotě 2.500.000,- Kč bez DPH za posledních 5 let (2014 – 2019).
Reference budou doloženy formou čestného prohlášení s uvedením kontaktních údajů zadavatele
realizované zakázky.
16. Obchodní podmínky
Návrh smlouvy na plnění zakázky. Podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou č.2 této výzvy
doplněný o identifikační údaje Účastníka zadávacího řízení a výši nabídkové ceny bude předložen
účastníkem zadávacího řízení jako součást nabídky. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za Účastníka zadávacího řízení. V případě podpisu návrhu smlouvy
osobou k tomu zmocněnou, bude originál či úředně ověřená kopie zmocnění součástí návrhu
smlouvy, předloženého Účastníkem zadávacího řízení.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty
není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka Účastníkem zadávacího řízení je v
takovém případě neúplná.
17. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů
Zadavatel nemá požadavky na specifikaci případných subdodavatelů
18. Zrušení výběrového řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodů, nejpozději však do uzavření smlouvy.
O zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny účastníky
zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
19. Počet nabídek
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku

20. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude 16.1.2020 od 9.00 – 10.00hod.
21. Otevírání obálek
Otevírání obálek a jednání hodnotící komise bude neveřejné
22. Přílohy výzvy vč. zadávacích podmínek
Příloha č.1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.3 Vzor ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.4 Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu

V Nové Včelnici

Tomáš
Hrubec

Digitálně podepsal
Tomáš Hrubec
Datum: 2020.01.08
12:17:53 +01'00'
…………………………………………………………………..
Tomáš Hrubec, místostarosta

