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Dle seznamu oslovených

Zastupující Obec Čížkovice
na základě plné moci
V Ústí nad Labem 23.7 2018

VÝZVA
včetně zadávací dokumentace

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

„ČÍŽKOVICE - ODBORNÝ PRŮZKUM A POSOUZENÍ
TECHNICKÉHO STAVU STŘECH + DOPORUČENÍ PRO
JEJICH OPRAVU“
1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

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
2.

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je posouzení technického stavu střech na 23 objektech ve vlastnictví obce
Čížkovice a následný návrh na jejich opravu.
Rozsah plnění veřejné zakázky
1.)
Kabiny fotbalového hřiště – Čížkovice č.p.9
2.)
Pergola fotbalového hřiště
3.)
Garáže pro techniku - Želechovice č.p.13
4.)
Myslivna + přístavek - Želechovice
5.)
Přístřešek pro techniku - Želechovice č.p.13
6.)
Bytový dům – Čížkovice č.p.26-+
7.)
Pohostinství Želechovice č.p.50
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Pohostinství Čížkovice č.p.52
Dům správce tělocvičny Čížkovice č.p.65
Tělocvična a posilovna Čížkovice č.p.65
Bytový dům Čížkovice č.p.69
Bytový dům Čížkovice č.p.229A
Bytový dům Čížkovice č.p.229B
DPS Čížkovice č.p.303
Kulturní dům Čížkovice č.p.52
Šatny KD Čížkovice č.p.53
Bytový dům Želechovice č.p.12 a 13
Dílna údržby Želechovice
ZŠ Čížkovice č.p.236
Kaplička Želechovice
Kaplička – hřbitov Čížkovice
Hasičská zbrojnice – Čížkovice č.p.42
Márnice –hřbitov Čížkovice

Součástí návrhu oprav bude hrubý odhad realizačních nákladů
Předpokládaný objem veřejné zakázky zadavatel neuvádí
Doba plnění veřejné zakázky
předpokládaný termín dokončení – 30.10 2018
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Místo plnění
Obec Čížkovice
Zadávací dokumentace
Zadávací podmínky uveřejněny na http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
3.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní uchazeč,
který prokáže splnění:
1.
základních způsobilosti:
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit čestné
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy
k Zadávací dokumentaci: Souhrnné Čestné prohlášení - vzor
2.
profesních způsobilosti:
: 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 pro živnost „Projektová
činnost ve výstavbě", pokud nevykonávají svou činnost jako svobodní architekti dle zákona č. 360/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů,
3.
technických kvalifikačních předpokladů:
dodavatel předloží seznam služeb obdobného charakteru (jako je předmět této zakázky) provedených
a dokončených dodavatelem za poslední 3 roky. Seznam služeb dodavatel doloží formou čestného
prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele. – vzor přílohou
4.
uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením čestného
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. – vzor přílohou
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, nejpozději při uzavření
smlouvy.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
4.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu takto:
Nabídková cena
váha kritéria 80 %
Doba dodání „posudku“ v týdnech od podpisu smlouvy
váha kritéria 20 %
Pravidla pro hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
V souladu se shora uvedeným bude postupovat hodnotící komise takto:
Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 80 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro hodnocení bude použit údaj o výši nabídkové ceny bez DPH, uvedený v návrhu smlouvy v nabídce
toho kterého dodavatele.
Dílčí hodnotící kritérium Doba dodání (v týdnech)
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 20 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro hodnocení bude použit údaj uvedený v návrhu smlouvy v nabídce toho kterého dodavatele.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící
komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka,
která dosáhla v součtu nejvyšší bodové hodnoty.
Nabídková cena
Celková cenová nabídka bude představovat nejvýše přípustnou cenu včetně veškerých dalších nákladů
spojených s plněním veřejné zakázky.
Uchazeč do Krycího listu nabídky uvede celkovou nabídkovou cenu v celém rozsahu zakázky v
Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH.
5.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

UČASTNÍCI DO NABÍDKY VLOŽÍ SVŮJ NÁVRH SMLOUVY
Platební podmínky
Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Platby
proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem.
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Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového
dokladu.
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.
Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky)
začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu realizace dojde ke
změně sazby DPH. V tomto případě bude upravena podle výše sazeb DPH platných v době
zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

6.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro doručení nabídek končí:

7.8 2018 v 09:00 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.
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek. Za okamžik
podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou.
Nabídky, které dodavatel doručí po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a dodavatele bezodkladně
vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k
dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

7.

ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ NABÍDEK

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.
Nabídku podá účastník ZŘ písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých dokumentů,
bude zpracována v českém jazyce (k dokladům ve slovenském jazyce a dokladům o vzdělání v
latinském jazyce není překlad vyžadován). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis
účastníka ZŘ, musejí být podepsány statutárním orgánem účastníka ZŘ; v případě podpisu jinou
osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce.
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. Dodavatel použije přílohu ZD „Krycí list“
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Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny
před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými
čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující
jednotlivé části číslovány být nemusí.
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno v zasedací místnosti OU Čížkovice:

7.8 2018 v 09:05 hodin
Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise, případně jejich
náhradníci a zástupci uchazečů (maximálně jeden zástupce každého uchazeče).

8.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

VARIANTY NABIDKY
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
- 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 ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
- Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.
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.

Děkujeme předem za podání nabídky.

Přílohy-elektronicky:
Krycí list
Čestné prohlášení – vzor
FOTODOKUMENTACE
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