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

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dle seznamu oslovených
Zastupující Obec Čížkovice
na základě plné moci
V Ústí nad Labem 7.6 2019

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„ČÍŽKOVICE – OPRAVA STŘECHY TS
ŽELECHOVICE“
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
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.
Účastník podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou
přijaty.
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
OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
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
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ - Zadavatel bude z důvodu neexistence technické dokumentace
organizovat prohlídku budoucího staveniště.

Termín: 12.6 2019 v 13:00 hodin.
Sraz před budovou Obecního úřadu Čížkovice
Kontakt: Jiří Novotný, 774935368, novotny.jiri4@seznam.cz
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I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky: „ČÍŽKOVICE – OPRAVA STŘECHY TS ŽELECHOVICE"
Předpokládaný objem veřejné zakázky: 1 300 000,00 Kč bez DPH
Typ veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s objemem
plnění v rozsahu VZMR na základě kvalifikovaného odhadu.
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Místo plnění veřejné zakázky
Obec Čížkovice
Termín realizace:
VIII-XII / 2019 (dle klimatických podmínek)
Limitní termín dokončení 15.12 2019
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce s cílem opravit střech v komplexu budov v místní
části Želechovice dle popisu prací s výměrami
Popis prací:
Komplex budov se skládá ze 4 jednotlivých objektů, které na sebe navazují, nebo stojí blízko sebe.
V rámci stavby dojde k likvidaci původních střešních krytin bez střešní krytiny na zázemí TS (ta bude
uskladněna v TS k dalšímu využití) a k likvidaci dožitých prvků střešní konstrukce - krovu.
1. GARÁŽE TS: St. Parcela 15
délka objektu cca 19 m, délka krokve cca 7,0 m
Celková plocha krytiny cca 270 m2
Střešní krytina Tondach - typ STODO 12 v provedení Engoba (odstín měděná)
Cca 20 m hřebenáčů, střecha bez speciálních prvků jen odvětrání dle výrobce
Systémové osazení - difusní fólie, latě, kontra latě, systémové prvky u okapu a hřebene,
záchytné prvky proti spadu sněhu
Lešení podél silnice bude provedeno v koordinaci se zadavatelem
2. Budova čp. 12,13:
Délka objektu cca 28 m, délka krokve cca 5,0 m
Celková plocha cca 290 m2
Střešní krytina TONDACH -typ STODO 12 v provedení Engoba (odstín měděná)
Cca 29 m hřebenáčů, 2x vikýř, 2x tvarovka pro anténu, dva prostupy komínu, odvětrání dle
výrobce
Nová vazba -cca 29-30Áček- krokve 100/160, pozednice 160/120, kleština I 2x22/180 li
2x40/160 (vše v mm)
Systémová skladba střechy- difusní fólie, latě, kontra latě, systémové prvky u okapu a u
hřebene, dále oplechování komínů (2x), záchytné prvky proti spadu sněhu
Nové okapové žlaby (RŠ 330 mm) a svody (průměr 100 mm) v TiZn.
Oplechování štítu do silnice TiZn nebo Al.
3. ZÁZEMÍ TS:
Celková plocha střechy cca 108 m2
Plechová střešní krytina Satjam Trend RAL 3009 (červenohnědá) v provedení Aluzinek- nebo
podobná od jiného výrobce v provedení Alu, případně druhá varianta v oceli
Prostup komína
Nové bednění - nízký sklon střechy
Systémová skladba s difusní fólií a prvky u ukončení střechy a okapu
Nové okapové žlaby (RŠ 330 mm) a svody (průměr 100 mm) v TiZn délka 12 m
4. SKLAD U MYSLIVNY:
Celková plocha střechy cca 60 m2
Nová vazba krokve 160/100 délka 6,0 m; délka objektu cca 7 m - 7-8 vazeb; pozednice 140/100
s kotvením táhly z pásoviny; kleštiny I 2x25/180, kleštiny li 2x40/160.
Střešní krytina Tondach typ SAMBA 11 v provedení engoba červená
nebo použít nové
Letky z čp.12,13 a z valby čp. 229A.
Nové okapové žlaby (RŠ 330 mm) a svody (průměr 100 mm) v TiZn - z jedné strany délka 7m
Systémová skladba s difusní fólií, 2x latě a prvky u ukončení střechy a okapů
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ROZSAH PRACÍ MŮŽE BÝT NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ DOPLNĚN NEBO
POZMĚNĚN, V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE VAŠE ÚČAST NEZBYTNÁ.
Technické podmínky
Veškeré činnosti a práce musí být provedeny v souladu s příslušnou legislativou, dále českými, případně
technickými platnými normami (ČSN) a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv
objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro
určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a
technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky
obdobných řešení. Toto upozornění se týká zejména uvedených referenčních výrobků, které
účastníkům slouží pouze orientačně.

II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Základním cílem zadavatele pro zadání této zakázky je, v souladu s § 6 zákona, dodržet zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zajišťování dále uvedeného plnění.
Výzva k podání nabídky včetně ZD - textová část je uveřejněna na webových stránkách:
http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
http://www.cizkovice.cz
Zadávací dokumentace včetně příloh bude zájemcům o účast v soutěži poskytnuta elektronicky,
kontaktní mailovou adresu předají zadavateli na místním šetření.

III.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

Prokázání základní způsobilosti přiměřeně k § 74 zákona:
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona předložením čestného prohlášení,
z něhož bude zřejmé, že účastník splňuje výše uvedené body (vzor přílohou ZD)
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona:
Účastník 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
Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) seznamu minimálně 3 obdobných stavebních prací (oprava, případně stavba střechy), provedených
dodavatelem v posledních 5 letech včetně kontaktních údajů investorů (objednatelů), u kterých je možné
předložené údaje ověřit.
Prokázání ekonomické způsobilosti přiměřeně k §78 zákona:
Účastník prokazuje splnění ekonomické způsobilosti předložením
a) čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti realizovat veřejnou zakázku v celém
rozsahu
Ostatní požadavky zadavatele
K prokázání splnění ostatních požadavků zadavatel požaduje předložit:
a) čestné prohlášení o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě min.
do výše objemu veřejné zakázky
b) seznam všech poddodavatelů včetně specifikace té části zakázky, kterou bude poddodavatelem
zajišťovat; za pod-dodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem.
Přesáhne-li podíl plnění veřejné zakázky poddodavatelem 30 % výše nabídkové ceny, je dodavatel
povinen do nabídky vložit smlouvu o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem.
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c) čestné prohlášení dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži.
d) zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla
Společná ustanovení o způsobu prokázání kvalifikace
- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců
- Doklady o kvalifikaci a předkládají účastníci v nabídkách v prostých kopiích požadovaných dokladů.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené výše v odstavcích budou zadavatelem
požadovány v originále nebo úředně ověřené kopii pouze po účastníkovi, se kterým bude uzavřena
smlouva („vybraný dodavatel“).
Jistota
Zadavatel nepožaduje, aby účastníci ZŘ k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení poskytli zadavateli jistotu.

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.
2.

Nabídková cena v Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících

váha 80%
váha 20%

Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby a dodávek
bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci
stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště,
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj
cen apod.) Dodavatel je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazba DPH
a cena včetně DPH
NABÍDKOVOU CENU ZPRACUJE ÚČASTNÍK NA ZÁKLADĚ DOHODNUTÉHO ROZSAHU PRACÍ

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.

NÁVRH SMLOUVY PŘEDKLADAJÍ ÚČASTNÍCI S POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
Smlouva o dílo bude mimo jiné obsahovat následující kapitoly:
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Cena za dílo je splatná nejpozději do 30 ti dnů ode dne dokončení a předání díla, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Veškeré úhrady dle této smlouvy o dílo budou na základě dohody smluvních stran prováděny
bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude
„Protokol o předání a převzetí díla“ potvrzený odpovědnými zástupci obou stran.
Po dokončení, předání a převzetí hotového díla, vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bude obsahovat
náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
o soupis všech provedených prací s cena bez DPH, výší DPH a cenami včetně DPH
V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Archivace dokumentů:
Dodavatelé - účastníci při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že vybraný účastník bude
zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do
2029.
Dále bude vybraný účastník zavázán minimálně do 2029 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům
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pověřených orgánů (např. KÚÚK, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán
finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.
Součinnost při finanční kontrole: Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že
podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost
se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí,
že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

Přílohou návrhu smlouvy o dílo bude CENOVÁ NABÍDKA
Platební podmínky
Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je
zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zálohy na provedení díla nebudou zadavatelem poskytovány.

VI.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro doručení nabídek:
20.6 2019 v 13:00 hodin
Otevírání obálek:
20.6 2019 v 13:10 hodin
Adresa pro podání nabídek: Obecní úřad Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
Zadavatel není povinen použít elektronické prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky
u zakázek malého rozsahu.
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.

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.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky, resp. obalu,
na uzavření podpisem nebo razítkem dodavatele, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by nedošlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
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“
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.
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DOPORUČENÉ ČLENĚNÍ NABÍDKY
Krycí list nabídky
Výpis z OR, ŽR
Čestné prohlášení souhrnné
Návrh smlouvy o dílo
Cenová nabídka

VIII.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 4 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu
osoby pověřené zastupováním zadavatele ve věci zadávacího řízení: Ing. Alexandra Vrbová (kancelář)
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com Tel: 737 262 684.
Dodatečné informace budou poskytnuty všem zadavateli známým účastníkům řízení do dvou
pracovních dnů od přijetí dotazu.
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 nepřipouští varianty.
- 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.
- Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoliv druhu (a nebude je tedy hradit),
které případně utrpí dodavatel v souvislosti se svou účastí v tomto zadávacím řízení.
- 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.

Tešíme se na Vaši úcast a prípadnou spolupráci.
Dekujeme predem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová
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