OBEC ČÍŽKOVICE
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
http://www.cizkovice.cz/

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

1

dles seznamu oslovených
Zastupující Obec Čížkovice
na základě plné moci

V Ústí nad Labem 15.8 2017

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

ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOV V MAJETKU OBCE ČÍŽKOVICE
(výběr dodavatele)
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). Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále v textu vyskytne
odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a zadavatel se bude
citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění
je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč podá svou
nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 zákona rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností
souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje
požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

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
„ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V MAJETKU OBCE ČÍŽKOVICE“
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Předmětem této veřejné zakázky je zpracování průkazů energetické náročnosti budov (dále jen PENB)
ve vlastnictví obce Čížkovice – celkem 8 objektů.
Rozsah plnění veřejné zakázky
Želechovice č.p.12, 13, 6
Želechovice
Čížkovice č. p. 278
Čížkovice č. p. 52
Čížkovice č. p. 53
Čížkovice č. p. 42

bytové domy
dílna údržby
Mateřská škola
KD včetně hospody
KD šatny
Hasičská zbrojnice

Způsob plnění (součinnost zadavatele)
Zadavatel zajistí vybranému uchazeči projektové dokumentace k objektům, které budou k dispozici
převážně v tištěných podobách
Předpokládaný objem (zadavatel neuvádí)
Doba plnění veřejné zakázky
III. – IV. kvartál 2017, limitní termín dokončení – 31.12 2017
Místo plnění
Uvedené objekty v k.ú. Čížkovice
Veřejná zakázka bude financována z veřejných zdrojů: rozpočet obce Čížkovice
3.

Technické podmínky

• PENB budou zpracovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou 78/2013 Sb.
• PENB bude pro každou budovu zpracován a předán zadavateli v určeném množství:
2x v tištěném vyhotovení k zarámování 1 x volný formát A4 a 1 x volný formát A5
1x v elektronické podobě na CD nosiči opatřené elektronickým podpisem autorizované osoby
• Veškeré činnosti a práce musí být provedeny v souladu s příslušnými českými, případně
technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy
pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.
4.

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 č. 2,
uchazeč závazně použije přílohu č. 2 „Čestné prohlášení“
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.
: osvědčení o autorizaci – osvědčení o autorizaci energetického auditora dle zákona č. 406/2012 Sb.
Nebo doklad o zápisu uchazeče v seznamu energetických expertů MPO
3.
technických kvalifikačních předpokladů:
seznam min. 3 (tří) obdobných služeb poskytnutých uchazečem v průběhu posledních 5 let
Uchazeč splnění prokáže čestným prohlášením - „Prohlášení o splnění technické kvalifikace“
je součástí přílohy č. 2.
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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.
5.

Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je EKONOMICKÁ VÝHODNOST
NABÍDKY.
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
Nabídková cena v Kč bez DPH
Lhůta pro dokončení a předání PENB v týdnech

- váha kritéria 75 %
- váha kritéria 25 %

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.
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za zpracování PENB všech
uvedených objektů v Kč bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci veřejné zakázky.
Celková cenová nabídka bude představovat nejvýše přípustnou cenu včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
6.

Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat
uchazeče. Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní
adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Uchazeč závazně použije přílohu č. 1 „Krycí
list“
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení. 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.
7.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek.
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Uchazeč podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu nabídku, a to
osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena
zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
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Nabídky se podávají nejpozději do 1.9 2017 do 9:00 hod. na adresu: Obec Čížkovice, Jiráskova 143,
411 12 Čížkovice (Obecní Úřad Čížkovice – podatelna)
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 uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a uchazeče
bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává
je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky

8.

Obchodní a platební podmínky

Návrh Smlouvy o dílo
NÁVRH SMLOUVY PŘEDLOŽÍ VE SVÉ NABÍDCE UCHAZEČ
Platební podmínky
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.
Faktura bude vystavena po převzetí předmětu plnění veřejné zakázky. Splatnost faktury bude 30 dnů
ode dne doručení faktury zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
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 uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
9.

Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele

Práva zadavatele
- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 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 uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel nebude organizovat prohlídku jednotlivých objektů. Místo plnění je volně přístupné a
uchazečům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami,
případná prohlídka vnitřních prostor je možná po individuální dohodě se zadavatelem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- Zadavatel nepřipouští varianty.
- Zadavatel si dále vyhrazuje:
:nevracet uchazečům podané nabídky
:zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem
:v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit, upravit nebo
upravovat rozsah plnění veřejné zakázky
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
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Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká
právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy o dílo a požadovat její
upřesnění nebo úpravy.
Děkujeme Vám za podání nabídky

Přílohy: Krycí list nabídky
Souhrnné čestné prohlášení
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