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

Zastupující Obec Čížkovice
Na základě Plné moci
V Ústí nad Labem 23.7 2018

VÝZVA - POPTÁVKA

Stavby a střechy S&H s.r.o.,
Vrbičany 1, 411 21 Vrbičany
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 257/10, 108 00, Praha 10 - Malešice
S PRO S CZ spol. s.r.o.,
Okružní 385, 411 56 Bohušovice nad Ohří

„ČÍŽKOVICE – OPRAVA ŠTÍTOVÝCH PŘESAHŮ OBJEKTU
JIRÁSKOVA ULICE č. p. 26“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) poptávkovým řízením

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

VÝZVA
k podání cenové nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky
Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a vyzvat Vás k účasti v zadávacím řízení na dodavatele
uvedené veřejné zakázky.
Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.

Děkujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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I.

VÝZVA - POPTÁVKA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky: „ČÍŽKOVICE – OPRAVA ŠTÍTOVÝCH PŘESAHŮ OBJEKTU JIRÁSKOVA
ULICE č. p. 26“
Název veřejné zakázky: zadavatel neuvádí
Typ veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, proto se při
zadání veřejné zakázky bude postupovat dle ust. § 18 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných
zakázkách (dále jen zákon) a Metodiky MMR ČR pro zadávání VZMR

Formát řízení: „Poptávkového řízení“
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Vymezení předmětu veřejné zakázky: stavební práce v rozsahu návrhu sanací dle Statického
posouzení (přílohou)
Popis prací
1.
Z nosné konstrukce odstranit prvky, nebo jejich části, hloubkově poškozené hnilobou - prvky u
kterých vlivem poškození došlo ke ztrátě soudržnosti dřevní hmoty a výraznému snížení mechanických
vlastností dřeva. Tyto prvky nahradit stejnými, o stejné dimenzi a tvaru. Jedná se o:
štít 01 - levá krokev
štít 02 - obě kleštiny
štít 03 - obě kleštiny i obě krokve
Pozednice vybíhající z objektu jsou ze statického i konstrukčního hlediska v pořádku.
2.
Všechny původní dřevěné prvky ponechané v konstrukci (nepoškozené nebo poškozené lehce
či povrchově) mechanicky očistit, odstranit z jejich povrchu zbytky nečistot (prachové nánosy, ptačí
exkrementy, výkvěty solí), starých nátěrů a povrchového biologického (dřevokaznými houbami a larvami
dřevokazného hmyzu) a abiotického (protipožární nátěry, rozvlákněné dřevo) poškození.
3.
Kleštiny, které jsou nejvíce zatíženy povětrnostními vlivy, zakrýt proti dešti například dubovým
prahem.
4.
Opravit a doplnit závětrné mřížky, aby nedocházelo k zanášení konstrukce. Před instalací
prostor nad krokvemi vyčistit od hnízd atd…
Termín realizace: předpoklad 3-4Q 2018
Zadávací dokumentace
Zadávací podmínky uveřejněny na http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/

II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veškeré přílohy pro uchazeče (Statické posouzení, Krycí list, vzor ČP) poskytne zadavatel zájemcům na
základě žádosti o poskytnutí ZD, adresované: Ing Alexandra Vrbová, manažer projektů, Havířská 346/100,
400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com , Tel: 737 262 684. Na žádost zájemce o veřejnou
zakázku bude zadávací dokumentace odeslána elektronicky nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele. Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezúplatně.
. Zadávací dokumentace bude zveřejněna
- na webových stránkách: http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
- informace na webových stránkách zadavatele http://www.cizkovice.cz
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III.

VÝZVA - POPTÁVKA

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

Prokázání základní způsobilosti přiměřeně k § 74 zákona:
a)
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele,
b)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
Dodavatel není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona předložením čestného prohlášení,
z něhož bude zřejmé, že dodavatel splňuje výše uvedené body (vzor přílohou)
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
Prokázání technické kvalifikace přiměřeně k § 79 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) seznamu minimálně 3 obdobných stavebních prací, provedené dodavatelem v posledních 5 letech
včetně kontaktních údajů investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje ověřit

IV.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
1.
Nabídková cena v Kč bez DPH
váha 100%
Pro hodnocení bude použit údaj o výši nabídkové ceny bez DPH, uvedený v návrhu smlouvy v nabídce
toho kterého dodavatele.

V.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
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.
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.
Obchodní podmínky Uchazeč v nabídce předloží svůj návrh Smlouvy o dílo
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VI.

VÝZVA - POPTÁVKA

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro doručení nabídek končí:

7.8 2018 v 09:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: Obec Čížkovice, 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.

VII.

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.
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“

VIII.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění bude přístupné po dohodě
se zadavatelem, dodavatelům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními
podmínkami. Pro zájemce je k dispozici pan Pavel Grunt
e-mail : pavel.grunt@seznam.cz
tel: 724 155 367
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.
IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
V Ústí nad Labem 23.7 2018

Děkujeme předem za podání nabídky.
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