**

Město Hlinsko

Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka
Adresa pracoviště: Do m o v se nio r ů D ra c h ti nk a 1 6 3 1 , E rb e no va ,
5 3 9 0 1 H li n sk o
Č.j.:
Spis. znak – skart. znak/lhůta:
Vyřizuje:
Tel.:
E – mail:
Počet listů/příloh:
V Hlinsku dne:

DsD/474/2016/Se
60.1./V5
Pavel Svoboda
469 315 340
pavel.svoboda@drachtinka.cz
6/6
11.10.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka
vyzývá zájemce
dle čl. 2, bod 2.2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 02/2014/R, vydané v návaznosti na
příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) a schválené v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Hlinska k podání nabídky na:

Přístřešek vstupního venkovního schodiště Domova seniorů Drachtinka
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1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
fax:
(dále jen „zadavatel“)

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Mgr. Eva Holečková
275250269
CZ275250269
Pavel Svoboda
pavel.svoboda@drachtinka.cz
469 318 530
469 315 276

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1.

Druh veřejné zakázky - zakázka malého rozsahu na stavební práce

2.2.

Předmět veřejné zakázky - Přístřešek vstupního venkovního schodiště Domova
seniorů Drachtinka

Stavební práce zahrnují: Provedení venkovního zastřešení schodiště
Předmětem dokumentace je provedení zastřešení venkovního schodiště u Domov seniorů Drachtinka,
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko – viz. Projektová dokumentace.
3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací
dokumentace
je
v
plném rozsahu
zveřejněna
na stránkách
města:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky. Zadávací dokumentaci tvoří Projektová
dokumentace zpracovaná panem Vladimírem Duchečkem, Květná 1384, 539 01 Hlinsko,
IČO: 11601027 a je přílohou č. 5 této výzvy.
4. Termíny plnění veřejné zakázky
zahájení :
ukončení :

27. řína 2016
16. prosince 2016

5. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel přikládá návrh obchodních podmínek (příloha č. 4). Tyto obchodní podmínky jsou
vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze
doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné
další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné
obchodní podmínky podepsané osobou oprávněnou předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou
zakázku v podobě návrhu smlouvy. Jakékoliv změny ve smlouvě o dílo, kromě výše uvedeného jsou
nepřípustné.
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6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1.

Základní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v originále či úředně ověřené
kopii předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné
základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem a dále dodavatel prohlásí, že je
ekonomicky a finančně způsobilý k provedení veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení je přílohou
č. 2 této výzvy. Prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ode dne podání nabídky.
6.2.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nesmí být starší 90 kalendářních
dnů od data podání nabídky,
• Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 a 2 zákona prokáže uchazeč
předložením kopie výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb.,
O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v aktuálním znění), nebo kopie živnostenského listu
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
•

Uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro všechny níže uvedené živnosti:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
6.3.
Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
seznam minimálně 3 zakázek na stavební práce obdobného rozsahu v letech 2011 – 2016, jejichž
finanční objem přesáhl 250 000,- Kč bez DPH u každé z těchto zakázek (formou čestného
prohlášení).
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
Nedoložení prokázaných kvalifikačních předpokladů bude důvodem k vyloučení zájemce z dalšího
hodnocení nabídky.
7. Omezení subdodavatelů
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že v případě plnění stavebních prací subdodavateli uvede
identifikační údaje každého subdodavatele. Maximální přípustný objem subdodávek na akci může
dosáhnout max. 10 % z objemu nákladů akce. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu realizovat
žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, tj. bude realizovat veřejnou zakázku
pouze vlastními silami, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením.
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8. Údaje o hodnotících kritériích
8.1. Základním hodnotícím kritériem je : Nejnižší nabídková cena bez DPH
Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH.
8.2. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1). Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše
přípustná“. Na krycím listu je zohledněna finanční rezerva díla, která činí 50 000,- Kč bez DPH.
V položkovém rozpočtu bude u případné položky finanční rezerva uvedena část 0, -Kč.
Součástí nabídky, jako příloha návrhu smlouvy, bude položkový rozpočet podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je
odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě
jakýchkoliv nejasností může hodnotící komise vyžadovat písemné vysvětlení nabídky ve smyslu § 76
odstavec 3 zákona. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady
ve stanovené lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Povinností dodavatele související
s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem
shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do
nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u
každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných
jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:
a) každý předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací
dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem,
b) oceněný položkový soupis (rozpočet) musí svojí strukturou a obsahem odpovídat příslušnému
soupisu; změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné, stejně jako změna struktury či obsahu
soupisu,
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, ceny položek stavebních prací nejvýše na dvě
desetinná místa.
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv
vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna
množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu povedou k vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení.
Varianty nabídky jsou nepřípustné a povedou k vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Jakékoliv podmínění, které je předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde
k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.
9. Lhůty a místo pro podání nabídek, formální požadavky na nabídku
9.1. Lhůta pro podání nabídek

Nejpozději do 21. 10. 2016 do 9:00 hod.
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9.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele, nebo
osobně předat na podatelně: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
v době:
Pondělí - Pátek

8.00 - 15.00 hod.

Nabídku je nutné předložit písemně, v uzavřené obálce označené:
NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – Přístřešek vstupního venkovního schodiště Domova seniorů
Drachtinka
9.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90
kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.
9.4. Formální požadavky na nabídku
Nabídka bude zpracována v tištěné formě v českém jazyce. Nabídka a návrh smlouvy budou
podepsány oprávněným zástupcem uchazeče. V případě nepodepsaného návrhu smlouvy bude
nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Součásti nabídky bude CD s návrhem
smlouvy o dílo, oceněným rozpočtem a harmonogram prací v elektronické podobě
(v editovatelných formátech doc, xls, atd....).
10. Obsah nabídky – členění
•
•

•
•

krycí list (příloha č.1)
kvalifikační předpoklady

- čestné prohlášení (příloha č.2)
- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu OR
- seznam minimálně 3 zakázek na stavební práce obdobného
rozsahu v letech 2011 – 2016, jejichž finanční objem přesáhl
250 000,- Kč bez DPH u každé z těchto zakázek (čestné
prohlášení) (příloha č. 3)
vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4)
vyplněný položkový rozpočet

11. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání
důvodů, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká
zájemcům ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na uzavření smlouvy.
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12. Další práva zadavatele
12.1. Změnit nebo doplnit zadávací podmínky
12.2. Odmítnout všechny předložené nabídky
12.3. Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
12.4. Uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu zakázky
12.5. Nevracet dodavatelům předložené nabídky
12.6. Na tuto zakázku se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud se v textu objevil odkaz na tento zákon, nebo jsou použity zákonné
pojmy, jde pouze o podpůrné ustanovení a zadavatel se bude těmito řídit pouze přiměřeně
v souladu se zásadou transparentnosti, rovnosti zacházení a zákazu diskriminace.
13. Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Krycí list
Čestné prohlášení
Seznam stavebních prací za posledních 5 let (2011 - 2016)
Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo
Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

V Hlinsku dne

12.10.2016
21.10.2016

11.10.2016
…...................................
Mgr. Eva Holečková
ředitelka
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