Obec Svídnice, 538 24 Svídnice 99
vypisuje
v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
veřejnou zakázku malého rozsahu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU BÝVALÉ
ŠKOLY NA BYTOVÉ JEDNOTKY
Zadavatel:
IČO:
Statutární zástupce
e-mail:

Obec Svídnice, 538 24 Svídnice 99
00270997
Ing. Tomáš Melč, starosta obce
ou.svidnice@worldonline.cz

Článek 1
Předmět soutěže
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Předmětem soutěže je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro
stavební řízení a realizaci rekonstrukce objektu bývalé školy ve Svídnici (st.p.č. 39 v
k.ú. Svídnice u Slatiňan) na bytové jednotky za níže uvedených podmínek.
Návrhy dispozičního řešení bytů budou předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu obce.
Rozsah zpracování PD je stanoven platnými předpisy. PD bude předána v 6ti
vyhotoveních + 1x na datovém nosiči v elektronické formě.
Součástí PD bude stanovisko statika k navrženým stavebním úpravám a projednání
s účastníky stavebního řízení v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a
navazujícími vyhláškami.
Součástí PD bude směrný rozpočet akce i slepý rozpočet pro výběr zhotovitele.
Pokud bude v průběhu zpracovávání PD (do převzetí PD objednatelem) vypsán
dotační titul využitelný pro rekonstrukci objektu bývalé školy ve Svídnici na bytové
jednotky, bude PD dopracována tak, aby splňovala požadavky pro poskytnutí této
dotace (není myšlena úprava schválené dispozice bytů nebo využití objektu).
Článek 2
Lhůty plnění

2.1

Vypracování PD se předpokládá v roce 2010 po podepsání SOD. Zadavatel požaduje
od uchazeče v rámci nabídky doložit popis postupu a časovou náročnost vypracování
PD.
Článek 3
Zadávací podklady

3.1
3.2

Zadávací dokumentace sestává z této výzvy, původní neúplné dokumentace objektu a
osobní prohlídky objektu.
Veškeré informace o výše uvedené akci bude podávat Ing. Tomáš Melč, starosta obce
Svídnice, e-mail: ou.svidnice@worldonline.cz; tel.
. Možná prohlídka místa
každé úterý 15,00 – 17,00 nebo jiné odpoledne po předchozí domluvě.

Článek 4
Forma a obsah nabídky
4.1

Vaše nabídky doručte na adresu Obecní úřad Svídnice, Ing. Tomáš Melč, starosta
obce, a to nejpozději do 30.10.2009 do 11,00 hodin v zalepené, nebo zapečetěné
obálce s označením: „Veřejná zakázka malého rozsahu – Územní plán Svídnice“.
Obálka bude na uzavření opatřena razítky uchazeče a označena identifikačními údaji
vyzvaného dodavatele (jméno, název firmy, adresa, telefon), přičemž lhůta je splněna
okamžikem doručení zadavateli. Při zaslání poštou obálku označit nápisem
,,SOUTĚŽ - NEOTVÍRAT“.

4.2

Krycí list nabídky viz. příloha č.1, bude obsahovat tyto údaje:
A)
Přesnou identifikaci vyzvaného dodavatele (jméno, název firmy, statutární
zástupce, adresa, IČO, telefon, fax)
B)
Kvalifikační předpoklady (kopie oprávnění k podnikání, výpis z obchodního
rejstříku, osvědčení o odborné způsobilosti a profesní kvalifikaci, pojištění
odpovědnosti…)
C)
Nabídková cena včetně DPH - cena bude maximální, nejvýše přípustná pro tuto
zakázku.
D)
Přehled významných zakázek obdobného charakteru realizovaných vyzvaným
dodavatelem
E)
Časová náročnost vypracování PD
F)
Prohlášení vyzvaného dodavatele podepsané oprávněnou osobou, že se
vyzvaný dodavatel seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními
podmínkami a před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení
nebo technické nejasnosti, že se soutěžními podmínkami a zadávací
dokumentací vyzvaný dodavatel souhlasí a respektuje je.
G)
Návrh SOD na vypracování PD

4.3

Rekapitulace obsahu nabídky vyzvaných dodavatelů, nabídka musí obsahovat:
1)
Krycí list (vyplněný krycí list nabídky s uvedením identifikace, ceny, lhůty,
záruční lhůty na jakost)
2)
Příloha č. 1 – Kvalifikační předpoklady (prosté kopie)
3)
Příloha č. 2 – Přehled významných zakázek
4)
Příloha č. 3 – Prohlášení vyzvaného dodavatele
5)
Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o dílo na vypracování PD

Součástí nabídky musí být všechny uvedené přílohy. Pokud výše uvedené přílohy
nebudou součástí nabídky vyzvaného dodavatele, bude vyzvaný dodavatel ze soutěže
vyloučen.
Článek 5
Lhůty
5.1
5.2

Soutěžní lhůta počíná běžet vyhlášením soutěže, tj. 15.9.2009 a končí 30.10.2009
v 11,00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2009 ve 11,00 hodin.

Článek 6
Hodnotící kritéria
6.1
6.2
6.3

Celková nabídková cena včetně DPH
Přehled významných zakázek
Časová náročnost
Článek 7
Náklady soutěže

Veškeré náklady spojené se zpracováním a předložením nabídky nese vyzvaný
uchazeč.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Po otevření obálek a provedení formální kontroly úplnosti budou z dalšího
posuzování a hodnocení vyřazeny ty nabídky, které nejsou z hlediska podmínek
zadávacího řízení úplné a toto zadavatel oznámí účastníkům při otevírání obálek a
vyloučí příslušné uchazeče ze soutěže.
Schválený projektant zastupitelstvem obce bude následně vyzván k předložení
smlouvy o dílo.
Zadavatel zruší soutěž, budou-li po posouzení všechny nabídky vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu.
Zrušení soutěže bude provedeno stejným způsobem jako její vypsání.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu soutěže
podmínky, a to písemným sdělením všem vyzvaným dodavatelům.
Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení soutěže neuzavřít smlouvu o dílo s žádným
z vyzvaných dodavatelů.

Příloha č.1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI
OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY NA BYTOVÉ JEDNOTKY
A.

Dodavatel:

Název:

……………………………………………………………………

Adresa:

……………………………………………………………………

Pověřený zástupce: ……………………………………… IČO:……………………
Telefon/fax:

……………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………...

B.

Kvalifikační předpoklady:

C.

Nabídková cena:
V nabídkové ceně /včetně DPH/ musí být zahrnuty veškeré náklady na provedení prací
po celou dobu plnění :
Celková cena včetně DPH

příloha č. 1

……..……………………………………..

D.

Přehled významných zakázek

příloha č. 2

E.

Časová náročnost vypracování PD:

F.

Prohlášení vyzvaného dodavatele podepsané oprávněnou osobou:
příloha č. 3
Vyzvaný dodavatel se seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami a před
podáním nabídky si vyjasnil veškeré sporné ustanovení nebo technické nejasnosti. Se
soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

G.

Návrh SOD:

příloha č. 4

…………………………………..
razítko a podpis
Datum: ………………….

