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Výzva k podání nabídky

Městys Opatov
Opatov 149, 675 28 Opatov
IČ: 00290068

vyzývá
zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce úřadu městyse Opatov“

Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na
„Rekonstrukce úřadu městyse Opatov“
zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů
Zadávací podmínky pro zpracování nabídky – textová část
Zadavatel
Název:
Adresa sídla:
Zastupuje:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

Městys Opatov
Opatov 149, 675 28 Opatov
Ing. Lenka Štočková - starostka
00290068
CZ00290068
+420 568 884 134
opatov@iex.cz
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Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu předmětu veřejné zakázky malého rozsahu,
nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel
nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a
výsledky zadávacího řízení.
Seznam zadávací dokumentace
Přílohy:
Zadávací podmínky pro zpracování nabídky – textová část
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Návrh smlouvy
Příloha č. 3
Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 4
Slepý výkaz výměr
Příloha č. 5
Osnova nabídky
Příloha č. 6
Čestné prohlášení – subdodávky
Příloha č. 7
Projektová dokumentace
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je odstranění podlah, rekonstrukce podlah a WC v 1. NP a 2. PP v budově
úřadu městyse Opatov. (viz. příloha č. 7 zadávací dokumentace).
II. Podklady pro zpracování písemných nabídek, dodatečné informace
O zadávací dokumentaci je nutno požádat emailem na adrese: opatov@iex.cz nebo v sídle
zadavatele na adrese Opatov 149, 675 28 Opatov.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Ty budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané zájemcem do 5ti pracovních dnů
před uplynutím lhůty k podání nabídek, nejlépe e-mailem, kontaktní osobě zadavatele.
Kontaktní adresa pro zasílání žádostí o dodatečné informace:
Městys Opatov
Opatov 149, 675 28 Opatov
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Štočková
tel: 568 884 134,
e-mail: opatov@iex.cz
III. Doba plnění zakázky
Veřejná zakázka bude realizována v následující lhůtě:
Zhotovení zakázky: do 30.9.2015

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 450 tis. Kč bez DPH
V. Financování veřejné zakázky
Městys Opatov, kraj Vysočina.
VI. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží kopii listiny (např. smlouvy o sdružení),
z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám
z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
Veškeré doklady prokazující profesní kvalifikaci budou předloženy v kopiích a uchazeč, se
kterým má být uzavřena smlouva, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
1. Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení
použitím závazného vzoru – příloha zadávací dokumentace č. 3.
2. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením:
- výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z jiné obdobné evidence je-li v ní zapsán, ne starší
90 dnů ke dni lhůty pro podání nabídky,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci.
3. Další kvalifikační kritéria
- přehled významných zakázek za poslední 3 roky v obdobném předmětu plnění.
VII. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.7.2015 do 15.00 hodin.
VIII. Způsob a místo pro podání nabídky
1. Uchazeč pro řazení dokumentů ve své nabídce použije osnovu danou Přílohou č. 5 Osnova
nabídky.
2. Uchazeč v nabídce formou čestného prohlášení, podepsaného statutárním zástupcem
uchazeče potvrdí, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a před podáním
nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami
zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji.
3. Nabídka bude předložena v českém jazyce. K listinám, které nejsou v českém nebo
slovenském jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka.
4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
jednotlivé listy nabídky budou svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování
s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou.
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5. Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné formě v řádně uzavřené obálce,
na uzavření opatřené razítkem, nebo signaturou uchazeče, s označením:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce městyse Opatov“
N E O T V Í R AT
6. Nabídku je možné doručit doporučeně poštou, nebo osobně předat každý pracovní den
na adrese zadavatele Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
7. Na obálce bude v levém horním rohu uvedena (zpáteční) adresa uchazeče.
8. Pro podání nabídek nelze použít datové schránky.
IX. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je veřejné a proběhne dne 10.7.2015 v 15.00 hodin.
X. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude uchazečem uvedena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění,
a to za celou dodávku v korunách českých bez DPH, DPH a včetně DPH. Nabídková cena může
být měněna pouze v závislosti na změnách sazeb DPH.
Do nabídkové ceny budou započítány náklady na dopravu do sídla zadavatele.
Hodnocení nabídek uchazečů, ve kterých musí být garantováno splnění všech požadavků a
výběr uchazeče, který splnil všechny podmínky a nabídl nejnižší cenu.
Celková nabídková cena bude uvedena v CZK v přiloženém krycím listu – závazná příloha č.1.
XI. Platební podmínky
Na základě faktur, které vystaví dodavatel. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
Fakturace proběhne po závěrečném předání zhotoveného díla. V případě dohody lze fakturovat
i měsíčně po předání zhotovených částí.
XII. Návrh kupní smlouvy
Uchazeč v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2), uvede přesný název, adresu, telefonní spojení
a podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče a doplní další požadované
údaje.
Nedoplnění všech údajů do návrhu kupní smlouvy včetně neorazítkování a nepodepsání bude
bráno v úvahu při výběru uchazeče. Uchazeč může změnit nebo upřesnit předložený návrh
podmínek kupní smlouvy v samostatné příloze jako návrh dalších smluvních podmínek, které
musí být v souladu s podmínkami výzvy. Tento návrh musí být podepsaný statutárním
zástupcem uchazeče a opatřený razítkem. Zadavatel si vyhrazuje právo o přijetí těchto dalších
smluvních podmínek jednat a požadovat jejich doplnění nebo změnu.
XIII. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízké ceny oproti předpokládané
hodnotě veřejné zakázky a žádat jejich podrobný finanční rozbor.
XIV. Omezení subdodavatelů
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Zadavatel si vyhrazuje omezení míry subdodávek na maximální přípustný objem ve výši
maximálně 20% z celkového objemu veřejné zakázky.
Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 6.

Městys Opatov:
se sídlem v Opatově
Opatov149, 675 28
IČ: 00290068

XV. Identifikační údaje a adresa zadavatele:
Kontaktní osoba:
Ing.. Lenka Štočková
tel.:
568 884 134
E-mail:
opatov@iex.cz

XVI. Ostatní
1. Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, mohou být z hodnocení
vyřazeny.
2. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení pokud:
- nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nebo bude podáno méně než 2 nabídky,
- budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,
- v důsledku předvídaných okolností nebude uzavřena smlouva s posledním uchazečem
v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.
3. Zadavatel může zrušit zadávací řízení:
- pokud se v zadávacím řízení vyskytne problém, který nelze nijak napravit, např. diskriminační
vymezení kvalifikačních podmínek, vada ve stanovení zákonných lhůt atd.
4. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného
dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovýmto dodavatelem vyřadí.
5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
6. Žádný z uchazečů nemá, ani ve výše uvedených případech, nárok na úhradu nákladů
spojených s vypracováním nabídky.
7. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech
zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v kupní
smlouvě.
XVII. Další podmínky zakázky a práva zadavatele
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s obsahem veřejné zakázky,
upozornit na její případné chyby a nedostatky a vyjasnit si před podáním nabídky případné
nejasnosti. Na pozdější doplňky a úpravy nebude brán zřetel.
XVIII. Kriteria hodnocení nabídek
Nabídky budou posuzovány podle jediného kriteria – nejnižší nabídkové ceny.
XIX. Zadávací lhůta
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Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, na 30 dnů ode
dne podání nabídky.
XX. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se provádí na vyžádání uchazeče na tel. 568 884 134.
XXI. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.

V Opatově dne 24.6.2015

Ing. Lenka Štočková
starostka

Uveřejněno na úřední desce: 24.6.2015
Uveřejněno na el. úřední desce: 24.6.2015
Sňato z úřední desky dne: 11.7.2015
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