VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
na veřejnou zakázku na sanaci vlhkého zdiva a výměnu truhlářských
prvků

Sanace kaple „Navštívení Panny Marie“ v Hostišové
zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie
1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Statutární zástupce:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Zápis v OR:
Kód státu:
Kategorie zadavatele:

2.

OBEC HOSTIŠOVÁ
Hostišová 100, 763 01
Marta Smolková, starostka
00568562
CZ00568562
nezapisuje se do obchodního rejstříku
CZ, Česká republika
veřejný zadavatel

Druh a předmět veřejné zakázky

a) Název veřejné zakázky: Sanace kaple „Navštívení Panny Marie“ v Hostišové
b) Předpokládaná cena veřejné zakázky:
Předpokládaná cena VZ bez DPH

350 000,- Kč

c) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Sanace
kaple „Navštívení Panny Marie“v Hostišové. Jeho záměrem je provést opatření ke
stabilizování stavebně technického a vlhkostního stavu objektu. Stavební úpravy
proběhnou v rozsahu dle projektové dokumentace. Podrobně je předmět veřejné
zakázky popsán v projektové dokumentaci. Technické specifikace jsou obsaženy
v projektové dokumentaci.

d)Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění realizační dokumentace a
dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3.

Projektová dokumentace

a)
Projektová dokumentace
www.hostisova.cz .

je

zveřejněná

na

stránkách

obce

Hostišová

b)
Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat e-mailem na následujícím
kontaktu:Marta Smolková, e-mail: starosta@hostisova.cz. V žádosti o projektovou
dokumentaci dodavatel uvede, zda si PD vyzvedne osobně nebo mu má být zaslána
poštou na dobírku. Projektovou dokumentaci si může dodavatel následně osobně
převzít dle domluvy na obecním úřadě Hostišová.

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

a)
Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá bezprostředně po
uzavření smlouvy. Podle předpokládaného rozvrhu výběrového řízení se předpokládá
zahájení doby plnění dne 01.05.2014. Požadovaný termín dodání Díla je nejpozději dne
31.10.2014.
b)
Místem plnění veřejné zakázky je objekt kaple „Navštívení Panny Marie“v
Hostišové, 763 01.

5.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

a)
Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Obecní úřad
Hostišová,Hostišová č. 100, 763 01 v pracovních dnech, a to pondělí až čtvrtek od 9:00
do 14:30 hodin, v pátek od 9:00 do 11:00 hodin vždy tak, aby byla doručena nejpozději
do 3. 02. 2014 do 11:00 hod.

b)
Nabídka bude dodána v zalepené obálce s označením Sanace kaple „Navštívení
Panny Marie v Hostišové.

c)
Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka byla doručena
včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zadavatele.

6.
a)
Sb.

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č.136/2007

b)
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení.

7.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních
předpisů,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména prokázání zhotovitelů sanačních prací.

8. Technické kvalifikační předpoklady
Požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) Seznam alespoň 3 obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let.
b) Zadavatel požaduje prokázání realizace 3 zakázek dodavatele z posledních 5 let, kde
dodavatel prováděl sanaci objektu za účelem provedení opatření ke stabilizování
stavebně technického a vlhkostního stavu objektu.

9. Nabídková cena
a) Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výše
sazby a cenu celkem včetně DPH.
b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající
z projektové dokumentace.

a)
b)
c)
d)

10. Hodnotící kritéria

Nabídková cena včetně DPH
Prokázání odbornosti zhotovitelů sanačních prací
Termín dodání díla
Záruka

- 40%
- 30%
- 10%
- 20%

11. Další podmínky
a)

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

b)

Nabídka bude podána v českém jazyce.

c)
Nabídka může být podána i na částečné plnění tzn. pouze na sanační práce nebo
pouze na truhlářské práce.
d)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit, nebo upravit rozsah plnění zakázky.

V Hostišové, dne 24.1.2014
Marta Smolková, starostka
OBEC HOSTIŠOVÁ

