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Dle seznamu obeslaných
Zastupující Obec Čížkovice
na základě plné moci

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
mimo procesní režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
jen zákon) na plnění veřejné zakázky s názvem:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBECNÍCH
OBJEKTŮ VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ
DOKUMENTACE A REVIZNÍCH ZPRÁV
VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC ČÍŽKOVICE
se sídlem
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
002 63 486
zastoupený
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
tel., fax:
416 715 135; 416 715 140
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
Organizace zadávacího řízení:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
Poznámka: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat
dle ust. §§ 6, 27 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).

Předpokládaný objem veřejné zakázky 1 200 000 Kč včetně DPH
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace budov ve vlastnictví obce Čížkovice:
OBCHOD č. p. 267

kompletní výměna stávající elektroinstalace uložené v lištách
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VEŘEJNÝ PROSTOR BYTOVKY č. p. 267 (vchod A, vchod B) – kompletní oprava elektroinstalace
uložené pod omítkou. V rozvaděčích bude provedena výměna kabelů, vodičů a jističů (za stejné
hodnoty)
HOSPODA – Jiráskova 52
kompletní oprava elektroinstalace uložené pod omítkou. Výměna 2
kusů elměrových rozvodnic při vstupu včetně rozvodů v kuchyňce, výčepu, WC, šenku, skladu a sklepa.
Výměna svítidel bude konzultována se zadavatelem.
VEŘEJNÝ PROSTOR BYTOVKY č. p. 229 A kompletní oprava elektroinstalace uložené pod omítkou.
Elměrové rozvodnice na fasádě objektu budou sjednoceny do skříňového rozvaděče v chodbě.
ČOV Čížkovice demontáž nefunkčních a nepoužívaných el. zařízení Bude zřízen nový rozvaděč pro
ovládání čerpadla, osvětlení bude ponecháno ve stávajícím stavu.
Místo plnění veřejné zakázky
Obec Čížkovice
Doba plnění veřejné zakázky
předpoklad: 3-4Q 2018, limitní termín dokončení – 30.11 2018

Prohlídka místa plnění:
Vzhledem k nedostatku zpracovatelných informací, doporučuje zadavatel zájemcům
seznámení s místem plnění a prohlídku jednotlivých objektů.
Pro zájemce je k dispozici pan Pavel Grunt
e-mail : pavel.grunt@seznam.cz
tel: 724 155 367
Zadávací dokumentace

Zadávací podmínky uveřejněny na http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/ a
na webových stránkách obce Čížkovice
Přílohy k Zadávací dokumentaci (Krycí list, …) poskytne zadavatel zájemcům na
základě žádosti o poskytnutí ZD, adresované: Ing Alexandra Vrbová, manažer projektů,
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, alex.vrba@gmail.com , Tel: 737 262 684
Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezúplatně elektronicky.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Výzva
Lhůta pro podání nabídek končí
Otevírání obálek

21.6 2018
11.7 2018 v 09:00 hodin
11.7 2018 v 09:05 hodin

Adresa pro podání nabídek: Obec Čížkovice, OÚ – podatelna, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Dodavatel podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu nabídku, a to
osobně, kurýrní službou nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek doručena zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné zastupovat
dodavatele.
Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí být uveden
název dodavatele, sídlo a IČ.
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Obsahové členění nabídky
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky Zadavatel požaduje předložit nabídku v tomto členění:






Krycí list nabídky
Výpis ze živnostenského rejstříku
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Návrh smlouvy o dílo s přílohami 4x Výkaz výměr
Věcné a formální připomínky, přílohy dle uvážení účastníka

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní
adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Účastník použije přílohu ZD „Krycí list“
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní uchazeč,
který prokáže splnění:
1.
základních kvalifikačních předpokladů:
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit čestné
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy
2.
profesních kvalifikačních předpokladů:
: 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.
3.
technických kvalifikačních předpokladů:
seznam min. 3 (tří) obdobných služeb poskytnutých uchazečem v průběhu posledních 5 let
ověřit.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii.
Hodnotící kritérium – EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY
dílčí kritéria
nabídková cena
80% v Kč bez DPH
termín dokončení
20% v týdnech
Platební podmínky
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.
Faktura bude vystavena po písemném převzetí předmětu plnění veřejné zakázky nebo její části.
Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel akceptuje dílčí plnění
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO PŘEDKLÁDÁ VE SVÉ NABÍDCE UCHAZEČ!!!
Způsob plnění (součinnost zadavatele)
Zadavatel zajistí vybranému uchazeči projektové dokumentace k objektům, které budou k dispozici
převážně v tištěných podobách.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit) v rozsahu 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací
lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až
do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky.
Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel již nemá k dispozici).
V Ústí nad Labem 21.06 2018
Dekujeme předem za podání nabídky.

Ing.Alexandra Vrbová.
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