Obec Horní Řepčice
Horní Řepčice 61
411 45 Úštěk

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Obecní úřad Horní Řepčice“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Obec Horní Řepčice

Sídlo:

Horní Řepčice 61
411 45 Úštěk

IČ:
DIČ:

00832294
CZ00832294

2. Informace o druhu veřejné zakázky
Charakteristika veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota:

250.000,- Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Místo plnění:

Horní Řepčice

Prohlídka místa plnění:

po telefonické dohodě, tel.: 723660406

Předpokládaná doba plnění:

zahájení: srpen 2018
ukončení: do 20. listopadu 2018

Výsledek výběrového řízení:

uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

3. Předmět veřejné zakázky
Realizace stavebních prací týkajících se střechy a obvodového pláště budovy, dle
přiložených výkazů výměr viz. Příloha č.3.

4. Kontaktní údaje zadavatele
Jana Kosinová, starostka
tel.:
723660406
e-mail: hornirepcice@centrum.cz
adresa: Horní Řepčice 61, 411 45 Úštěk
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5. Lhůta a místo podání nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek:

22. 8. 2018 do 15:00 hodin

Místo pro podání nabídek:

Obecní úřad Horní Řepčice
Horní Řepčice 61
411 45 Úštěk

Nabídky mohou uchazeči doručit doporučeně poštou nebo předat osobně po telefonické
dohodě s kontaktní osobou zadavatele, a to v pracovních dnech na adrese zadavatele.
Rozhodující je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí nabídky. Za
včasné doručení odpovídá uchazeč.
Otevírání obálek se uskuteční 22. 8. 2018 v 18:15 hodin v budově obecního úřadu Horní
Řepčice.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
- základní kvalifikační předpoklady,
- profesní kvalifikační předpoklady
- technické kvalifikační předpoklady
6.1.
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného
prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže předložením:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (postačí prostá kopie),
• dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky,
tj. živnostenského listu či výpisu ze živnostenského rejstříku (postačí prostá kopie).
Výpis z obchodního rejstříku, příp. další požadované dokumenty, nesmí být starší 90 dní ke
dni podání nabídky.
Zadavatel si však vyhrazuje právo po vybraném uchazeči požadovat originály nebo ověřené
kopie těchto dokladů.
6.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže předložením seznamu významných
prací obdobného charakteru provedených dodavatelem v posledních 3 letech, které splňují
tyto požadavky:
• realizace alespoň 2 zakázek v rozsahu investičních nákladů na realizaci v minimální
hodnotě 250.000,- Kč bez DPH.
Seznam musí zahrnovat předmět, cenu, dobu, kontaktní osobu a místo provádění prací
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
7. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč včetně DPH.
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Hodnocení nabídek provede zadavatel.
Hodnocení nabídek dle základního hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena bude
provedeno tak, že se stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější
bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena představuje cenu za celý předmět veřejné zakázky v Kč včetně DPH.
Nabídková cena i ceny jednotlivých částí musí být stanoveny v korunách českých (Kč).
Uchazeč je povinen stanovit v nabídce celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění
a struktuře formou položkového rozpočtu (výkaz výměr) po jednotlivých částech včetně
celkového součtu, a to pro veškeré části plnění veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou
a platnou po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč na krycím listu a výkazu výměr nabídky, a to v členění:
nabídková cena bez DPH, DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Krycí
list je přílohou č. 1 této výzvy, výkazy výměr přílohou č. 3
9. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč podá nabídku v uzavřené neporušené obálce výrazně označené: „VZ – Obecní
úřad Horní Řepčice“ a dále nápisem „Neotvírat – nabídka na VZ“. Na obálce musí být dále
uveden název/obchodní firma a adresa uchazeče. Obálka bude odpovídajícím způsobem
zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem uchazeče).
Nabídka musí být zpracována písemně v listinné podobě v českém jazyce.
Uchazeč podá nabídku v jednom vyhotovení.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do
jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí
obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
• krycí list nabídky,
• návrh smlouvy,
• doklady prokazující splnění požadované kvalifikace,
• výkaz výměr,
• případně další dokumenty.
10. Obchodní podmínky
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy (viz příloha č. 4 této Výzvy) podepsaný
uchazečem.
Návrh smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce musí obsahovat obchodní (smluvní)
podmínky ve znění uvedeném v textu smlouvy (viz příloha č. 4). Tyto obchodní podmínky
jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky jakkoli měnit či
doplňovat s výjimkou případů uvedených zadavatelem v návrhu smlouvy, kdy je uchazeč
naopak povinen údaje v souladu s instrukcemi zadavatele doplnit.
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11. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel stanoví tyto závazné podmínky:
•

předložením nabídky uchazečem zadavateli není smlouva uzavřena;

•

o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle
všem uchazečům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně
nebyli vyloučeni;

•

vítězný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli požadovanou součinnost k tomu,
aby byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženém vítězem
v jeho nabídce a případně se zadavatelem následně dohodnutými změnami; neučiníli tak vítěz, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý
v pořadí, přičemž tento uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost za
stejných podmínek.

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
11.1
•

•

Změna podmínek, zrušení výběrového řízení
měnit podmínky této výzvy včetně jejích příloh ve lhůtě pro podání nabídek s tím, že
s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně
prodloužena; změnu podmínek odešle zadavatel všem známým uchazečům;
zrušit toto výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů;

11.2
•

Doplnění informací a dokladů, vyloučení
ověřit si informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč se
podáním nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou potřebnou
součinnost;

•

vyžádat si od uchazeče předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných dokladů
a/nebo informací a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených uchazečem v nabídce
v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí; tímto způsobem
však nelze měnit nabídkovou cenu ani její části; nevyhoví-li uchazeč žádosti na
předložení takových dokladů a/nebo informací a/nebo žádosti o objasnění údajů
řádně a včas, zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení;

•

vyloučit uchazeče z účasti v tomto výběrovém řízení, nesplňuje-li jeho nabídka
podmínky a požadavky uvedené v této výzvě, a to i bez předchozího vyžádání
dokladů a/nebo informací dle předchozí odrážky;

•

v případě, že zadavatel posoudí výši nabídkové ceny uvedené v nabídce uchazeče
jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši
nabídkové ceny podstatné v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím
jmenovanou komisí; neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou
cenu ve stanovené lhůtě a/nebo posoudí-li zadavatel či jím jmenovaná komise
zdůvodnění uchazeče jako neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny může být vzato v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními
příčinami), zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení;

11.3
•

Uzavření smlouvy
požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a v případě, že je
vítězný uchazeč v požadované lhůtě nepředloží, vyhrazuje si zadavatel právo
neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit uchazeče, který se umístil jako druhý
v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého uchazeče práva
zadavatele požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
a následky jejich nepředložení; v případě, že uchazeč, který se umístil jako druhý
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v pořadí, vyhoví žádosti zadavatele, zadavatel si vyhrazuje právo s ním smlouvu
uzavřít,
•
11.4
•
•

neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
Další práva
nevracet uchazečům podané nabídky;
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v tomto výběrovém
řízení.

12. Přílohy výzvy

•

příloha č. 1 – Krycí list nabídky

•

příloha č. 2 – Čestné prohlášení

•

příloha č. 3 – Výkazy výměr – fasáda, střecha

•

příloha č. 4 – Smlouva o dílo (návrh)

Přílohy této výzvy je nutné si vyžádat u paní starostky:
Jana Kosinová
tel.:
723660406
e-mail: hornirepcice@centrum.cz
adresa: Horní Řepčice 61, 411 45 Úštěk

V Horních Řepčicích, dne 6. 8. 2018
………………………………………
Jana Kosinová
starostka obce
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