VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen zákon)

„Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy - II. etapa“
Zadavatel:
Obec Hošťálkovy
Sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
Zastoupený: Ing. Tomášem Gronkowiecem, starostou obce
Tel: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
Osoba pověřena zadavatelskou činností:
Ing. Jana Libotovská
Sídlo: Paseky 30, 517 41 Hřibiny-Ledská
IČO: 01764349
kontaktní osoba: Aleš Libotovský, projektový manažer
tel: +420 605 271 677
e-mail: ales.libotovsky@seznam.cz

1. Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce projektu: „Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy –
II.etapa“ – předmětem projektu je oprava hřbitovní zdi v obci Hošťálkovy
Předmět díla je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci.
Druh zakázky: zakázka na stavební práce
Předpokládaný termín zahájení-ukončení plnění zakázky: 1.8.2017 – 31.10.2017
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní
a organizační potřeby až o 3 měsíce s tím, že adekvátně bude posunut termín ukončení
realizace.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 972.000,-Kč
Místo plnění: obec Hošťálkovy
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2. Podklady k zadávacímu řízení:
- výzva k podání nabídky
- zadávací dokumentace: a, zadávací dokumentace – textová část v el. podobě
b, soupis stavebních prací a výkaz výměr v el. podobě
c, návrh smlouvy o dílo v el. podobě
d, projektová dokumentace v el. podobě
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat prostřednictvím e-mailem zaslané žádosti u osoby
pověřené zadavatelskou činností. Zadávací dokumentace bude poskytována e-mailem.
Uchazeč je povinen si provést nastavení své schránky pro přijetí e-mailu se zadávací
dokumentací o objemu dat do 10MB z adresy osoby pověřené zadavatelskou činností.

3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 1.6.2017 v 14.00 hodin místního času
V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.
Osobně je možné nabídky předkládat v úředních hodinách:
Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
V poslední den lhůty od 13.00 do 14.00 hodin.

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele 1.6.2017 od 14.00 hodin.

4. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na 90dnů.

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením podepsaného čestného prohlášení vzor příloha č. 1
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uchazečem

2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:


výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán,



doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,



doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč doloží osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby osoby odpovědné za provádění prací a doklad, ze kterého je patrný
vztah této osoby k uchazeči

3. Způsob doložení kvalifikace
Doklady k prokázání kvalifikace postačí doložit v prosté fotokopii. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

6. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.
Vítěz výběrového řízení bude vybrán na základě vyhodnocení odevzdaných nabídek.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny s DPH.

8. Nabídka musí být podána v českém jazyce
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9. Vyhrazená práva zadavatele
a)
b)
c)
d)

změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
zadavatel nebude uchazeči hradit náklady na vypracování nabídky
zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem bez uvedení důvodu

V Hošťálkovech dne 15.5. 2017

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce

Přílohy:
Příloha č. 1 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

název společnosti, sídlo, IČ

čestně prohlašuji (-eme), že jsme dodavatel, který:

Způsobilým není dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele
f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku

V ......................... dne ......................
………..………........................................................
Jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče
podpis (razítko)
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