VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
ZADAVATEL:
Obec Libňatov
542 36 Libňatov 148
IČ: 00278084
DIČ: CZ00278084
Zastoupená Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce
Tel. č: +420 720 562 139
e-mail: obec.libnatov@seznam.cz

ZAKÁZKA

„Rekonstrukce MŠ Libňatov“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) Vás
VYZÝVÁ
K podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu dle ust. § 12, odst.3 ZVZ na stavební
práce, s předpokládanou hodnotou 2.050.000,00 Kč bez DPH. Zadavatel má povinnost tuto
zakázku zadat transparentním, nediskriminačním způsobem a za rovného zacházení se všemi
zájemci.

I.
1.
2.

3.

Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prací a potřebného materiálu na přestavbu
Mateřské školy Libňatov, č. p. 40 podle přiložené projektové dokumentace.
Jedná se o přestavbu stávajících nevyužitých půdních prostor, zbudování nové učebny
v těchto místech, včetně šatny, umývárny a WC. Součástí zakázky je vybudování nového
únikového schodiště.
Zakázka se bude realizovat v případě přidělení dotace. V případě jejího nepřidělení může
být veřejná zakázka zrušena v závislosti na financování zakázky.
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II.

Místo a doba plnění zakázky

Místem plnění zakázky: Libňatov č. p. 40, 542 36 Libňatov
Doba plnění: červen až září 2020

III.

Lhůta a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30.09.2019 v 17.00 hodin.

Zájemce může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu
Obec Libňatov, 542 36 Libňatov 148 v době úředních hodin. V poslední den lhůty budou
nabídky přijímány do 17.00 hodin. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce,
opatřené razítkem zájemce a označené „Rekonstrukce MŠ Libňatov – NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci!

IV.

Datum a místo, kde se bude jednání konat

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční 30.09.2019 v 17.15 a bude neveřejné.

V.

Kvalifikace

Zájemce o zakázku přiloží k nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:
5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona
Zájemce prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1, písm.a) - k) zákona. Zájemce
prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 1 předložením čestných
prohlášení dle přílohy této výzvy.
5.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (v prosté kopii):
a)
b)

c)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní evidence
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Soupis významných stavebních zakázek obdobného charakteru – min. 2 zakázky.
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VI.

Zadávací podklady

1.

Podkladem pro vypracování cenové nabídky jsou technické požadavky, položkový soupis
prací a dodávek a obchodní podmínky (smlouva o dílo), vše v elektronické podobě.
Zájemci budou na základě e-mailové žádosti podklady elektronicky doručeny.
Případné další dotazy zodpoví kontaktní osoba na výše uvedeném telefonním čísle.
Případná prohlídka staveniště je možná po telefonické dohodě na výše uvedeném
telefonním čísle.

2.
3.
4.

VII.

Řazení dokumentů v nabídce zájemce

Nabídka zájemce bude řazena následujícím způsobem
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky. Zájemce použije přílohu této výzvy.
Doklady o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5.1.1. a 5.1.2 této výzvy.
Oceněný položkový soupis prací a dodávek, podepsaná smlouva o dílo.
Další dokumenty, tvořící nabídku zájemce (harmonogram prací, kopie certifikátů na
použitý materiál, a.p.).

VIII. Způsob a jednání se zájemcem
Jednání bude probíhat bez účasti zájemce.
1.
2.
3.
4.
5.

IX.

Zadavatel (nebo jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou.
Zadavatel provede kontrolu kvalifikace ve smyslu bodu V. této výzvy.
Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě kritérií pro přidělení
zakázky.
Zakázka bude přidělena zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
Zadavatel zašle všem zájemcům oznámení o přidělení zakázky, které bude obsahovat
pořadí jednotlivých zájemců.

Kritéria pro přidělení zakázky

Základním kritériem je ekonomická výhodnost, tedy nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a
kvality.
Kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší cenová nabídka.
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X.

Způsob zpracování cenové nabídky a platební podmínky

1.
2.

Nabídková cena bude uvedena v CZK
Nabídková cena bude uvedena v členění:

a) nabídková cena bez DPH
b) samostatně DPH (21 %)
c) nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu, který tvoří přílohu této výzvy.
Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, tj.
2.050.000,00 Kč bez DPH, bude ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek
vyloučení uchazeče.
Platební podmínky:
Zadavatel na základě odvedených prací poskytne maximálně dvakrát zálohovou platbu.
Konečná platba za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, jehož splatnost
bude stanovena na 30 dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové
údaje budou uváděny v této měně.

XI.

Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Nabídková cena je platná po celou dobu plnění a provádění zakázky.
Vzniknou-li na stavbě případné vícepráce či méněpráce, budou řešeny písemně dodatkem ke
smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto vícepráce či méněpráce musí být
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bez souhlasu objednatele nebo zhotovitele a bez
dohody o ceně nesmí být vícepráce účtovány. Ceny případných víceprací či méněprací budou
účtovány ve stejné cenové úrovni jako ceny obsažené v rozpočtu, který odsouhlasil objednatel
při podpisu smlouvy o dílo.

XII.

Ostatní údaje ke zpracování nabídky

1.
2.

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem zájemce.
Součástí nabídky bude smlouva o dílo podepsaná statutárním zástupcem zájemce,
časový harmonogram realizace (celková doba), způsob provedení
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně zcela zrušit zadání
této zakázky bez udání důvodu.
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast k této výzvě.
Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě nepřidělení
zakázky.
Zadavatel nebude zájemcům jejich nabídky vracet.

3.
4.
5.
6.
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Přílohy:
Příloha č.1.
Příloha č.2.
Příloha č.3.
Příloha č.4.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Výkaz výměr
Návrh smlouvy o dílo

V Libňatově, dne 10.07.2019

Bc. Jaroslav Pich, starosta
otisk úředního razítka
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