Obec Svídnice, 538 24 Svídnice 99
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle
ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
V souladu s ustanovením § 27 ZZVZ Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně
prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu akce s názvem:
ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ KAMPELIČKY
Zadavatel:
Obec Svídnice, 538 24 Svídnice 99
IČO:
00270997
Statutární zástupce Ing. Tomáš Melč, starosta obce
e-mail:
ou.svidnice@worldonline.cz
Kvalifikace předmětu veřejné zakázky: Stavební práce (45000000-7)
Článek 1
Předmět soutěže
1.1

1.2

Předmětem soutěže je provedení přípravných prací a zateplení fasády domu (bývalé
Kampeličky) ve Svídnici č.p. 13 (pozemek st. 8 v k.ú. Svídnice u Slatiňan) dle
Souhrnné technické zprávy a dokumentace zpracované projektantem A. Odvárkou
(příloha č.1).
Součástí opravy zateplení fasády domu jsou také všechny doprovodné doplňující práce
a konstrukce, práce klempířské, zámečnické a natěračské. V části elektromontáží se
jedná zejména o přípravu fasádních částí hromosvodu. K realizaci akce byla
zpracována dokumentace, která v potřebné míře popisuje technické parametry,
technologické postupy a obsahuje výkazy výměr.
Článek 2
Předpokládaná doba plnění

2.1

Provedení díla je požadováno v průběhu měsíců červen – listopad 2020. Zadavatel
požaduje od uchazeče v rámci nabídky doložit popis postupu a časovou náročnost
provedení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné
zakázky před podpisem smlouvy o dílo.
Článek 3
Zadávací podklady

3.1
3.2

3.3

Zadávací dokumentace sestává z této výzvy a dokumentace zpracované projektantem
A. Odvárkou (příloha č.1).
Pokud je v dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků, jedná se o popisné
určení výrobku s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení,
tzn., jedná se o referenční výrobky a systémy ve formě „například“. Dodavatelem
navržené a oceněné řešení musí vykazovat stejné nebo lepší vlastnosti resp. kvalitu.
Veškeré informace o výše uvedené akci bude podávat Ing. Tomáš Melč, starosta obce
Svídnice, e-mail: ou.svidnice@worldonline.cz; tel. 724 157 629.

3.4

Prohlídka místa plnění je možná každé úterý 15,00 – 17,00 nebo jiné odpoledne po
předchozí domluvě.
Článek 4
Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeči musí předložit pro splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů následující
dokumenty:
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění,
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být účastník zapsán podle
zvláštních právních předpisů. Podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku, nahradí výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence podepsaným čestným
prohlášením, že tato osoba není zapsána v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- osvědčení o způsobilosti provádět vnější zateplení budovy nabízeným kontaktním
zateplovacím systémem,
- pojištění odpovědnosti.
Účastník předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Článek 5
Forma a obsah nabídky
5.1

Nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce zabezpečené proti
nežádoucímu otevření s označením:
„Veřejná zakázka malého rozsahu – zateplení objektu bývalé Kampeličky“.
Obálka bude označena identifikačními údaji vyzvaného dodavatele.
Nabídku lze podat nejpozději do 14. 4. 2020 do 17,00 a to:
- osobně na adresu Obecní úřad Svídnice, Svídnice 99, 53824 Svídnice u Chrudimě
- poštou nebo kurýrem na adresu Obecní úřad Svídnice, Svídnice 99, 53824
Svídnice u Chrudimě, přičemž lhůta je splněna okamžikem doručení zadavateli.
Při zaslání poštou obálku označit nápisem ,,SOUTĚŽ - NEOTVÍRAT“.
- zasláním do datové schránky zadavatele – ISDS: 2pua5gx

5.2

Rekapitulace obsahu nabídky vyzvaných dodavatelů, nabídka musí obsahovat:
1) Krycí list (vyplněný krycí list nabídky s uvedením identifikace, celkové ceny jako
nejvýše přípustné, doby realizace, záruční lhůty na dílo)
2) Příloha č. 1 – Kvalifikační předpoklady (prosté kopie)
3) Příloha č. 2 – Přehled významných zakázek (minimálně dvou) obdobného
charakteru realizovaných uchazečem v posledních pěti letech (včetně kontaktů na
zadavatele)
4) Příloha č. 3 – Prohlášení uchazeče podepsané oprávněnou osobou, že se 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 uchazeč souhlasí a respektuje je.
5) Příloha č. 4 – Závazná Smlouva o dílo doplněná o požadované údaje.

6) Příloha č. 5 – Položkový rozpočet s oceněným soupisem prací. Zadavatel
doporučuje uchazečům ověřit si soulad položkového rozpočtu s textovou a
výkresovou částí technické zprávy a dokumentace.
Součástí nabídky musí být všechny uvedené přílohy. Pokud výše uvedené přílohy nebudou
součástí nabídky vyzvaného dodavatele, bude vyzvaný dodavatel ze soutěže vyloučen.
Článek 6
Lhůty
6.1
6.2

Soutěžní lhůta počíná běžet vyhlášením soutěže, tj. 24.3.2020 a končí 14.4.2020
v 17,00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.4.2020 v 17,00 hodin.
Článek 7
Hodnotící kritéria

Nabídka bude hodnocena podle její ekonomické výhodnosti dle celkového nejvyššího počtu
získaných bodů.
7.1
Celková nabídková cena bez DPH (Kč)
váha 70%
Počet bodů = 100 * minimální nabízená cena / cena hodnocené nabídky
7.2
Záruka na dílo (min. 24, max. 60 měsíců)
váha 30%
Počet bodů = 100 * záruka hodnocené nabídky / maximální nabízená záruka
Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

Zadavatel v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ uvádí, že se toto poptávkové řízení řídí
pouze ustanovením § 6 ZZVZ.
Dalšími ustanoveními ZZVZ se toto poptávkové řízení řídí pouze analogicky a pouze
v případě, že tak rozhodne zadavatel v průběhu poptávkového řízení a takové
rozhodnutí nebude v rozporu s ustanovením § 6 ZZVZ.
Zadavatel je oprávněn zažádat dodavatele o vysvětlení či doplnění jím podané
nabídky.
Zadavatel je oprávněn vyloučit dodavatele, jehož nabídka nesplňuje požadavky
uvedené v zadávací dokumentaci, nebo dodavatele, jehož nabídka ani po vysvětlení či
doplnění nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel
nevrací a nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v
poptávkovém řízení.
Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který
podal nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka poptávkového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník poptávkového řízení v tomtéž poptávkovém řízení
prokazuje kvalifikaci.
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 4 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od
prvního dne následujícího po dni, kdy skončila lhůta pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout, případně zrušit
soutěž bez udání důvodu.
Zrušení soutěže bude provedeno stejným způsobem jako její vypsání.

8.10
8.11
8.12

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu soutěže
podmínky, a to písemným sdělením všem vyzvaným dodavatelům.
Schválený dodavatel zakázky zastupitelstvem obce bude následně vyzván k podpisu
smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení soutěže neuzavřít smlouvu o dílo s žádným
z vyzvaných dodavatelů.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnná technická zpráva a dokumentace zpracovaná projektantem
A. Odvárkou, včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – krycí list
Příloha č. 4 – fotodokumentace stávajícího stavu

Tomáš
Melč

Digitálně podepsal
Tomáš Melč
Datum: 2020.03.24
20:15:04 +01'00'

