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95/2016
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obec@vrcen.cz

Ve Vrčeni dne
29. 4. 2015

Věc: Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky
Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla :
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VRČEŇ – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY“.
Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům ve smyslu § 12 odst. 3 zákona a
v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
ZADAVATEL:
Obec Vrčeň,
zastoupená starostou Mgr. Bc. Petrem Maškem MBA, LL.M.
sídlo: Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň
IČ: 00257427, DIČ: CZ00257427. Jsme plátci DPH.
PŘEDMĚT DÍLA:
Předmětem této zakázky je provedení stavebních úprav v základní škole ve Vrčeni. Zakázka je
vymezena rozsahem a členěním podle výkazu výměr.
DOBA REALIZACE: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: v budově ZŠ Vrčeň, č.p. 43
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Prohlídka místa plnění bude v případě zájmu umožněna individuálně, po předchozí
telefonické dohodě s Mgr. Pavlem Maršalíkem – ředitelem školy, tlf. 371 591 563, mobil: 602
552 514, e-mail: zs@vrcen.cz Prohlídku je nutné domluvit v předstihu!

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Výkaz výměr, projektová dokumentace, krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo budou
přiloženy v elektronické podobě na CD. V tištěné podobě lze výkaz výměr a projektovou
dokumentaci vyzvednout na OÚ Vrčeň po tel. dohodě s panem Tomášem Chouněm tel. 602
592 072.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
V nabídce budou předloženy doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady, tzn.
čestná prohlášení ve smyslu § 53 (vše doložit formou prohlášení) a doklady prokazující
profesní kvalifikační předpoklady, tzn. kopie listin prokazující oprávnění podnikat ve smyslu §
54 zákona č. 137/2006 Sb. (výpis z obchodního rejstříku nebudou k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů). Doložit reference
o provedení podobných staveb.
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY:
 nabídková cena – náklady stavby budou uvedeny na krycím listu v požadovaném členění a
dále bude nabídková cena doložena oceněnými výkazy výměr s uvedením jednotkových
cen za provedené práce a dodávky.
 platební podmínky – zadavatel nebude poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na
základě odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 90% sjednané ceny.
Zbývající část bude uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a
nedodělků.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK:
Kritéria pro hodnocení nabídek :
- nejnižší nabídková cena (bez daně z přidané hodnoty) .
- termín realizace i za dodržení technologických postupů

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:
Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo, který musí být v souladu
s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou.
V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu díla v rozsahu povinné cenové přílohy a
identifikace dodavatele. Zbylý obsah smlouvy nesmí být uchazeči měněn.
Smlouva bude uzavřena podle Obchodního zákoníku § 536 a násl. Zhotovitel není oprávněn
postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Návrh smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný uchazeč
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

NABÍDKOVÁ CENA:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady a zisk uchazeče nezbytné ke
včasné a kompletní realizaci díla. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo
dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla.
Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídnuté ceny ve vazbě na úplnost uchazečem
předaných cenových podkladů, dále na požadovaný a uchazečem nabízený standard
materiálů a dodávek, zejména dodržení kvalitativních standardů.
Cena díla bude ve smlouvě o dílo sjednána jako celková, po objektech a bude platit až do
doby ukončení a předání díla za podmínek daných ve smlouvě o dílo.
Nabídková cena musí být ve smlouvě o dílo deklarována jako cena nejvýše přípustná. Tato
cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné ke kompletní realizaci díla.
ZPŮSOB DOLOŽENÍ A PROKÁZÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením celkové rekapitulace – tj.
soupisem všech objektů s uvedením jejich celkové ceny ve shodném členění jako byly
předané výkazy výměr, tzn. položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty vč. dílčích
rekapitulací objektů.
OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR:
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek v
elektronické podobě. Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné
výkazy výměr na všechny objekty, všechny práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a
budou oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí
předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého výkazu výměr s ostatními
částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu.
Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové
ceny uchazečem závazné, jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje
použité položky s ohledem na předpokládanou technologii provádění díla.
Vybraný zhotovitel díla nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.
Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela
prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové
dohody, v souladu se zákonem 526/90 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena
dodatkem ke smlouvě o dílo. Jiné podmínky a důvody pro změnu ceny díla může uchazeč
uvést v návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr. Žádná položka nesmí být oceněna nulou!
ZÁRUKY ZA JAKOST DÍLA:
Uchazeč v souladu s návrhem smlouvy o dílo vyplní krycí list, který je součástí zadávací
dokumentace, v uvedeném členění. Krycí list musí být potvrzen statutárním zástupcem
uchazeče.
Uchazeč v nabídce uvede délku záruční doby za dílo v měsících, lhůtu pro konečné odstranění
vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla v kalendářních dnech, lhůtu

pro nástup k odstranění reklamované vady v záruční době v kalendářních dnech a lhůtu pro
odstranění reklamované vady v záruční době v kalendářních dnech.
Nedodržení kvalitativních podmínek při realizaci stavby může být důvodem ke zrušení
smlouvy o dílo ze strany zadavatele (objednatele) bez nároku na náhradu škody, která tím
zhotoviteli vznikla.
Krycí list musí být potvrzen statutárním zástupcem uchazeče.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY:
Uchazeč v příloze P5 uvede podíl vlastních prací na dané zakázce v % s uvedením
subdodavatelského systému.
POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK:
 Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.
 Výši nabídkových cen posoudí hodnotící komise ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, musí si zadavatel vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
 Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. Zadávacím
podmínkám, budou zadavatelem vyloučeny.
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ:
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Lhůta pro podání nabídek končí dne předáním obálek s nabídkami. Obálky budou doručeny
poštou nebo osobně na adresu zadavatele.
PODÁNÍ NABÍDEK:
Uchazeč doručí svou nabídku poštou nebo osobně v uzavřené obálce označené slovy
"Zadávací řízení: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VRČEŇ – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY – NEOTVÍRAT!", do
ukončení lhůty k podání nabídky, tj. 16. 5. 2016 do 16:00 hod. na adresu zadavatele.
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU:
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 30ti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po podání nabídek. Po vyhodnocení nabídek a jejich projednání oznámí
zadavatel uchazečům výsledek, tzn. dodavatele vybraného pro realizaci díla a vyzve ho k
uzavření smlouvy o dílo.
Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby
uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však dalších 15 dnů.
PRÁVA ZADAVATELE:
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 nesdělovat jména dodavatelů, kteří byli vyzváni k podání nabídky,
 upřesnit nebo doplnit podmínky zadání v průběhu lhůty pro podání nabídek,
 odmítnout všechny předložené nabídky,






zrušit zadávací řízení z objektivních důvodů,
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů,
nevracet uchazečům podané nabídky,
vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí režimem Občanského
zákoníku v platném znění.

Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M.
starosta obce

PŘÍLOHA NA CD:
Krycí list
Návrh smlouvy o dílo
povinné přílohy
Výkaz výměr
. Projektová dokumentace





