Výzva k podání nabídek
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016 Sb. v platném znění
vydané obcí Staré Sedliště ve smyslu citovaného zákona

Název veřejné zakázky

„Oprava a údržba hasičské zbrojnice v obci Nové Sedliště“

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení zakázky

12.2.2018

Název zadavatele:

Obec Staré Sedliště

Sídlo zadavatele

Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště
Mgr. Jitka Valíčková, starostka obce
tel: +420 606042235
e-mail: starosta@ssedliste.cz

Jméno, případně jména,
a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová
adresa:
IČO zadavatele
Jméno, případně jména,
a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a emailová adresa:
Lhůta pro podávání
nabídek:
Místo pro podávání
nabídek:
Termín a místo otevírání
obálek:

Způsob podání nabídky:

00260142
Markéta Zabloudilová, administrátor VŘ
tel: +420 605 518 616
e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.2.2018 ve 12:00 hodin.
Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce označené textem:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Oprava a údržba
hasičské zbrojnice v obci Nové Sedliště“
Nabídky se podávají osobě nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Staré Sedliště
Staré Sedliště 359
348 01 Staré Sedliště
26.2.2018 v 16:00 hodin;
Zasedací místnost Obecního úřadu Staré Sedliště, Staré Sedliště
359, 348 01 Staré Sedliště
Nabídka musí být podána v 1 originále, v písemné formě, v
českém jazyce, v řádně uzavřené a zapečetěné obálce. Obálka
bude opatřena názvem a adresou dodavatele, odpisem a
razítkem dodavatele přes všechny přelepy;
Nabídka bude včetně všech dokladů a příloh kvalitním a
čitelným způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či
jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy, které budou očíslovány vzestupnou číselnou
řadou;
Nabídka nebude obsahovat přepisy, korekce, které by mohly
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zadavatele přivést v omyl. Všechny další opravy, musí být
dodavatelem parafovány.
Dodatečné informace

Žádost o dodatečné informace je možné podat pouze písemně na email: marketazabloudilova78@seznam.cz Písemná žádost o
dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 2
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava interiéru
hasičské zbrojnice včetně bočních vrat.
Konkrétní stavební úpravy představují: výměna stávajícího kameninového
potrubí za nové PVC z důvodu ucpávání stávající kanalizace a vyvěrání do
prostor hasičské zbrojnice (uprostřed místnosti je kanál). Odizolování
zdiva a vše svedeno do trativodu mimo objekt. Výměna stávajících vrat za
nové, oprava omítek včetně odkopání do výšky 1,5 m a sanace. Vybourání
příčky a usazení protipožárních dveří (daným prostorem se prochází do
kulturního domu). Odkopání poškozených podlah v obou místnostech a
položení hydroizolace, tepelné izolace a položení nové betonové podlahy.
Montáž umyvadla na mytí rukou.
Podrobněji je vše uvedeno v položkovém rozpočtu stavby.

Seznam pozemků v k.ú.
Nové Sedliště dotčených
prováděním stavby

č.p.st.
179

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Typ veřejné zakázky

570.000,- Kč bez DPH.

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří

vlastník
Obec Staré Sedliště

Místo dodání/převzetí
plnění:

Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016
Sb. v platném znění vydané obcí Staré Sedliště ve smyslu
citovaného zákona.
Místo plnění je veřejně přístupné. Zadavatel neorganizuje
hromadnou prohlídku.
Doba trvání realizace díla je 6 týdnů, přičemž nejzašší termín
dokončení je 31.7.2018. Ve Smlouvě o dílo bude uveden termín
zahajení i dokončení.
Obecní úřad Staré Sedliště
Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání
splnění kvalifikačních
předpokladů dodavatele:
Požadavky na prokázání
splnění profesních
kvalifikačních
předpokladů dodavatele:

Čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 Výzvy

Zadávací lhůta

Zadavtel stanovil zadávací lhůtu, po kteru jsou uchazeči vázáni
svými nabídkami v délce 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
následující den po ukončení lhůty pro podání nabídek.

Prohlídka místa plnění
Lhůta zahájení a lhůta
dodání

• Kopie

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
• Kopie živnostenského listu
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Požadavky na zpracování
nabídky:

Nabídka musí obsahovat:
a) krycí list nabídky, tvoří přílohu č. 1 výzvy;
b) Návrh smlouvy, doplněný a podepsaný oprávněnou osobou,
který tvoří přílohu č. 4 výzvy;
c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních a profesních
předpokladů;
d) ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku, které je přílohou č. 5 výzvy;
e) ČP o zveřejnění na profilu zadavatele, které je přílohou č. 5
výzvy;
f) Položkový rozpočet akce, který je přílohou č. 6 výzvy.
Všechny originály v nabídce budou podepsány fyzickou osobou
nebo statutárním orgánem právnické osoby, příp. osobou
oprávněnou za uchazeče jednat na základě plné moci, originál
plné moci musí být v tomto případě součástí nabídky.
Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny
součásti požadované zadavatelem, bude zadavatelem vyloučen z
další účasti v zadávacím řízení.
Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co
bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvýhodnější
nabídku, zveřejní na svých webových stránkách Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou identifikační údaje všech
účastníků, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách
těchto účastníků a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:
Jiné požadavky
zadavatele na plnění
veřejné zakázky

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého
rozsahu.
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení
• Zájemcům ani uchazečům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv
nárok, např. na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, na
podání námitek proti rozhodnutí zadavatele, apod.
• Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve veřejné
zakázce.
• Zadavatel tímto stanovuje, že dodavatel bere na vědomí, že Obec
Staré Sedliště je na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby
informace vztahující se k její působnosti; uchazeč v případě
uzavření smlouvy uděluje Obci Staré Sedliště souhlas, aby veškeré
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informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám
na jejich žádost;
• zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez sankcí, a
to v případě, že na akci nebude poskytnuta dotační podpora.
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace
Způsob financování

Přílohy

Výzva je volně ke stažení na adrese:
http://www.ssedliste.cz/urad-276/vyberova-rizeni/
Realizace díla je vázána na uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR
prostřednictvím Ministerstva zemědělství.
P 1_Krycí list nabídky;
P 2_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;
P 3_Pohledy a půdorys budovy;
P 4_Smlouva o dílo;
P 5_Ostatní čestná prohlášení;
P 6_Položkový rozpočet akce

V Starém Sedlišti dne 12.2.2018
…………………………….…….
Mgr. Jitka Valíčková, starostka
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