OBEC PROSEČNÉ
vyzývá podle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
zákon) dle § 6 a § 27 zákona zájemce k podání nabídek zájemce k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen VZ):

„ČP 24 PROSEČNÉ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“
1. Informace o zadavateli
Název zadavatele: Obec Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
IČ zadavatele: 00278203
Kontaktní adresa zadavatele: Prosečné 37, 543 73 Prosečné
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Bachtík – starosta obce
2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Předmětem zakázky je rekonstrukce sociálního zařízení čp. 24 Prosečné v rozsahu daném
projektovou dokumentací a výkazem výměr. Zpracovatelem projektové dokumentace a výkazu
výměr je Ing. Luboš Kasper, Kolmá 500, 541 03 Trutnov 3. Součástí zakázky je zateplení části
objektu včetně výměny výplní stavebních otvorů (oken). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 2 261 tis Kč bez DPH.

3. Délka a místo plnění zakázky
Doba plnění
Zahájení prací:

02/2017

Termín dokončení prací

31. 05. 2017

Místo plnění
Čp 24 Prosečné.

4. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídku může uchazeč doručit osobně v pracovní dobu do podatelny zadavatele Obec Prosečné,
Prosečné 37, 543 73 Prosečné.
Nabídka musí být doručena zadavateli do 10. února 2017, 12:00 hodin. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
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Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být
předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „ČP 24 PROSEČNÉ – REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedeno: Název, sídlo a IČ uchazeče.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace





Uchazeč předloží ve své nabídce podepsané prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle vzoru
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii
Nejméně 3 referenční zakázky podobného charakteru realizované uchazečem za posledních 5
let s minimálním finančním objemem 3,0 mil Kč.
6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho
jménem. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení
obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně
DPH a celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci
díla, včetně dopravy do místa plnění.
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč
zodpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout do ceny díla i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění.
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle soupisu prací. Jednotkové
ceny u položek rozpočtu musí být platné až do doby celkového dokončení a předání díla.
Fakturace bude probíhat 1x měsíčně.
Splatnost faktur 30 dní.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu stavby je současně nejvyšší možnou nabídkovou
cenou uchazečů. Nabídky, které tento požadavek nesplňují, budou vyřazeny.
8. Požadovaný obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
I. Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon,
elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby) dle vzoru
v příloze č.1.
II. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
s požadavky uvedenými v bodě 6.
III. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5.
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IV. Nabídková cena za celý předmět zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v měně CZK.
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH,
samostatně DPH a celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče
nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa plnění. Nabídková cena bude doložena
nabídkovým rozpočtem vyplněným ve všech položkách rozpočtu.
Další požadavky na zpracování nabídky:
 nabídka bude předložena v českém jazyce v 1 vyhotovení.
 nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku
 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
 variantní řešení nabídky nejsou přípustná.
 zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.






9. Práva zadavatele
zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy
zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této výzvy k podání nabídky
zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy
zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením
předložené nabídky zadavatel nevrací

Přílohy Zadávací dokumentace obsahující projektovou dokumentaci k provedení stavebních prací
bude poskytována na základě vyžádání u kontaktní osoby zadavatele a to Jiřího Bachtíka, starosty
obce, tel. č.: 499 441 146, e-mail: obec.prosecne@iol.cz .
S kontaktní osobou je rovněž možné dohodnout prohlídku předmětu zakázky.

V Prosečném dne 26. ledna 2017

Jiří Bachtík, starosta obce

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení kvalifikace
Příloha č. 3 – Subdodavatelé
Příloha č. 4 – PD a výkazy výměr
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