VÝZVA K PODÁNÍ N ABÍDKY
na veřejnou zakázku

„Energetické úspory obecního úřadu v Prachovicích – uliční JV fasáda“
Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní
prostředí (dále jen OPŽP“), Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), podoblast
podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, 2007-2013
„Energetické úspory obecního úřadu v Prachovicích – uliční JV
fasáda“

Název veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie zadaná dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP.
Druh zadávacího řízení:

a)

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Pokud se
v textu výzvy a zadávací dokumentace vyskytne odkaz na Zákon nebo
jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok pro účely
zjednodušení a maximální transparentnosti zadávacího řízení a pro
lepší orientaci uchazečů při zpracování nabídek).

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel
Název:

Obec Prachovice

Sídlo:

Chrudimská 50, 530 04 Prachovice

IČ:

270733

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Bohuslava Čepová, starostka

Kontaktní údaje

starostka@obecprachovice.cz, 723 918 338

Kontaktní osoba zadavatele,
Jitka Pilařová, pilarova.jitka@gmail.com, 775 727 091
kontaktní telefon, email:

b)

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy čp. 50 v Prachovicích v tomto
rozsahu:
−

−

oprava původní historické členité fasády JV strany (přední fasády budovy obecního úřadu)

která spočívá zejména v:

• Opravě omítek – lokalizace nesoudržných omítek v ploše a jejich odstranění, proškrábnutí spár
a doplnění novou omítkou
• Provedení nové štukové vrstvy – doplnění a profilace plastických částí fasády, zpevnění omítek

penetrací
• Provedení barevných nátěrů
• Provedení souvisejících prací (klempířské prvky)
c)

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky podle CPV kódů

CPV: 45000000-7 - Stavební práce
d)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

410 000 Kč bez DPH
e)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti ve formě emailové
žádosti u kontaktní osoby zadavatele. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické
podobě zdarma.

f)

Místo, lhůta a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání této výzvy a končí 19.8.2015 v
13,00 hod. Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, a to doporučeně prostřednictvím
České pošty či jiné přepravní služby nebo bude předána osobně (na základě předchozí domluvy
s osobou oprávněnou jednat za zadavatele).
g)

Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle výše
nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.
h)

Místo plnění veřejné zakázky

Chrudimská 50, Prachovice
i)

Termín plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením VŘ. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín zahájení a ukončení zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení, podáním námitek proti rozhodnutí zadavatele nebo z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek.
Předpokládané termíny pro provedení veřejné zakázky:
21.8.2015 – 30.11.2015
j)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen předložit v prosté kopii. Je-li
zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče, v
případě podpisu jinou osobou je vyžadován originál ověřená kopie zplnomocnění této osoby k
podpisu. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném uchazeči originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmí být ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
1)

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení o

splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odstavec 1 Zákona, které bude podepsáno
osobou oprávněnou za uchazeče jednat k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
(příloha č. 1 ZD).
2)

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:
- předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- předložením kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, které bude pověřena odborným
vedením realizace stavby - autorizace v oboru Pozemní stavby v souladu se zák. 360/1992 Sb.
3)

Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží seznam min. 3 významných služeb
realizovaných (dokončených) v posledních pěti letech s uvedením jejich popisu, termínu plnění,
hodnoty zakázky a kontaktem na zástupce zadavatele (uchazeč použije přílohu č. 2 ZD). Zadavatel si
vyhrazuje právo kontaktovat zástupce objednatele z důvodu verifikace reference.
Za významnou službu považuje zadavatel stavební práce, na kterých byly prováděny mimo jiné i práce
na historické členité dekorativní fasádě /práce obdobného charakteru jako je plnění této veřejné
zakázky/, přičemž výše plnění každé jednotlivé zakázky byla min. 200 000 Kč bez DPH.
4)

Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
dle přílohy č. 3 ZD.
5)

Jazyk nabídky

Zadavatel vyžaduje podání nabídky v českém, nebo slovenském jazyce. Nabídky podané v jiném jazyce
zadavatel vyřadí z posuzování a hodnocení.
k)

Závěrečné ustanovení

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoli
objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a
technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
V Prachovicích dne 4.8.2015

Mgr. Bohuslava Čepová, starostka obce

