ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“ či „ZVZ“) pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu
§ 12 odst. 3 zákona.
Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 ZVZ

Název veřejné zakázky:
Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení
izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti

Identifikace zadavatele:
Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Obec Všestary
Všestary 35, 503 12 Všestary
00269760
CZ00269760
1080773349/0800
JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka obce
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I.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového
a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti

II.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

III.

Obec Všestary
Všestary 35, 503 12 Všestary
00269760
CZ00269760
1080773349/0800
JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostka obce

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota celkem (v Kč bez DPH): 1 580 000,- Kč
IV.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základní podmínky plnění:
Na předmět plnění bude uzavřena smlouva o dílo, jejíž návrh je nedílnou součástí této
zadávací dokumentace.
Předmět plnění veřejné zakázky v budově základní školy č.p. 2 představuje:
Stavební práce spojené izolací obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti.
Podrobné technické řešení předmětu projektu je uvedeno v projektové dokumentaci, která
je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektantem
Petrem Bořke.
Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat za podmínek a způsobem stanoveným
v kapitole XIII. této zadávací dokumentace.
V.

VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění
zakázky.
VI.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky a na základě
ocenění výkazu výměr (viz. PŘÍLOHA č. 2 – Výkaz výměr). Součástí nabídky bude položkový
rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč je povinen nacenit i
5% rozpočtou rezervu.
2

Nabídková cena v odpovídající skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz PŘÍLOHA
č. 1 – Krycí list nabídky).
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a dle projektové
dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
VII.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VII. 1.

Platební podmínky

Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude
uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, která bude
splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktury musí být protokol
o předání stavby se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o
provedení stavebních prací bez vad a nedodělků.
Fakturace bude rozdělena do tří dílčích fakturací, přičemž:
-

první faktura ve výši maximálně 30% z celkové ceny díla bez DPH může být
fakturována nejdříve 30 dní od zahájení díla

-

druhá faktura ve výši maximálně 30% z celkové ceny díla bez DPH může být
vyfakturována nejdříve po zahájení díla

-

třetí faktura ve zbylé výši celkové ceny díla bez DPH bude vyfakturována po předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po
předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném
odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů od doručení faktury zadavateli.
Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré
náležitosti a je řádně doložena přílohami.
Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.
VII. 2.

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny kromě změny sazeb DPH a zákonných
poplatků.
VII. 3.

Dodací podmínky a doba realizace

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v těchto termínech:
Stavební práce v rozsahu, uvedeném v bodě IV této zadávací dokumentace
- od 24.6. 2013 do 9.9. 2013
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, který bude v uzavřené smlouvě o dílo
stanoven jako termín, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.
Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení (prodloužení
zadávacího řízení, klimatické podmínky) plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet,
posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné
zakázky zahájit. Tato změna musí být předem odsouhlasena smluvními stranami a musí být
uzavřen dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
Místo plnění:
Všestary č.p.2
503 12 Všestary
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Doba realizace díla:
Zhotovitel zpracuje harmonogram postupu prací. Tento harmonogram bude součástí návrhu
smlouvy o dílo. Předpokládá se realizace v době letních prázdnin, kdy budova nebude
v provozu.
Předání díla:
Zhotovitel oznámí zadavateli termín předání díla objektu písemně, nejpozději tři pracovní
dny předem. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí stvrdí
v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez vad a nedodělků. Pokud při
předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato
skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a
objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po
odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího
protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
VII. 4.

Další povinnosti zhotovitele

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit
proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany,
nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí.
Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při
provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než
zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje
zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude
zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí.
VII. 5.

Zajištění závazku ze smlouvy o dílo – smluvní pokuty

V případě porušení povinnosti provést dílo, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu.
Smluvní pokuta bude jednorázová vztažena jednak ke konečnému termínu dokončení díla a
dále bude počítána za každý započatý den prodlení. Výše sankce za nesplnění
konečného termínu plnění je 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení konečného termínu plnění.
V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že
zaplacená smluvní pokuta se do úhrady škody nezapočítává.
VII. 6.

Bankovní záruka

Zhotovitel poskytne při podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli
bankovní záruku ve výši celkem 50 000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je dle
smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objed4

nateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi
zhotovitelem a objednatelem.
Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči
zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo
k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

VII. 7.

Řešení sporů

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti
s plněním díla mezi zadavatelem a zhotovitelem, se strany budou snažit řešit především
smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto
spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.
VII. 8.

Záruční podmínky

Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho
protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění
všech zjištěných vad a nedodělků. Minimální záruční doba, která se vztahuje na celé
plnění díla vč. všech komponentů, je požadovaná zadavatelem v délce 60 měsíců.
VIII. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VIII. 1.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče,
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
VIII. 2.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písmeno a), b)
Zákona. Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;
b) prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto konkrétním
případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro všechny níže uvedené živnosti:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
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Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel výše uvedené
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
VIII. 3.

Ekonomická a finanční způsobilost

Požadavek zadavatele: Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o
ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.
VIII. 4.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů:
4.1.

Doložením seznamu stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5
letech v minimálním rozsahu 1,5 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění, přičemž alespoň 1 z tohoto seznamu stavebních prací stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah 1 mil. Kč bez DPH a další alespoň 2
stavební práce stejného či obdobného charakteru z předloženého seznamu musí mít
(každá) rozsah minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel výše uvedené
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
Zadavatel upozorňuje, že uchazeč bude před uzavřením smlouvy povinen předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této podmínky bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti při uzavření
smlouvy a k podpisu smlouvy bude vyzván další uchazeč v pořadí.
IX.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
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“.
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH, která bude obsahovat 5% rozpočtovou rezervu.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které
jsou 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.
X.

DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

X. 1

Doba realizace, termín dokončení

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací, které
nesmějí přesahovat „před“, nebo „za“ termíny realizace uvedené v této nabídce. Zhotovitel
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není povinen dodržet termín dokončení v případě, že se do prodlení s plněním nedostane
vlastní vinou (např. pozdní zahájení vlivem či na žádost objednatele, zásahem vyšší moci
apod.).
X. 2 Plnění prostřednictvím subdodavatele
Zadavatel požaduje, že uchazeč nezadá více než 50% objemu zakázky subdodavateli.
X. 3

Návrh smlouvy o dílo

Přílohou č. 3 zadávací dokumentace je smlouva o dílo, která bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované
úpravy smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smluv o dílo, který musí být přílohou
nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy
musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované
smlouvy a nabídka uchazeče v takovém případě nesplnila zadávací podmínky a zadavatel
vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Zadavatel připouští pouze
následující úpravy vzorové smlouvy:
Uchazeč doplňuje harmonogram projektu, identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje na
uchazeče, zástupce pro věci smluvní a technické, finanční částky smluvní ceny a termín
realizace.
Uchazeč nesmí upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. Úprava návrhu smlouvy
mimo výše uvedené doplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné
zakázce.
X. 4

Technické specifikace a podmínky

Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály, které uchazeč (dodavatel) hodlá při
plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti.
X. 5 Pojistná smlouva
Zadavatel upozorňuje, že vítězný uchazeč bude před podpisem smlouvy o dílo vyzván
k předložení pojistné smlouvy, v níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 2,5 mil. Kč se
spoluúčastí maximálně 10%. Vítězný uchazeč se ve smlouvě zaváže k udržování
platnosti tohoto pojištění po celou dobu realizace díla.
XI.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka podaná uchazečem se musí sestávat z následujících dokumentů, přičemž uchazeč
zachová pořadí dokumentů dle následujících bodů:
1) Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem, kde je doporučeno uvést čísla stránek u
jednotlivých kapitol a celkový počet stránek celé nabídky
2) Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije PŘÍLOHU č. 1
3) Doklady prokazující splnění kvalifikace (čestná prohlášení)
4) Doklady dle bodu X. této ZD
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5) Přílohy: Návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu a oceněného výkazu
výměr.
Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých
dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je
vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; v
případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce.
Doporučujeme uchazeči, aby byla nabídka kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře
čitelná. Současně požadujeme, aby byla nabídka svázána či jinak zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Dále doporučujeme, aby nabídka neobsahovala
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky vč. příloh
by měly být řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou.
XII.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku doručte nejpozději do:

14.6. 2013

Hodina:

Adresa pro podání nabídky:

Obecní úřad Všestary
Všestary 35, 503 12 Všestary

10:00

Pro podání nabídky platí ust. § 69 ZVZ. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty
pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na Obecní úřad ve Všestarech v jeho úředních
hodinách:
Pondělí:
7:00 – 12:00
a
13:00 – 15:30
Úterý:
7:00 – 12:00
a
13:00 – 15:30
Středa:
7:00 – 12:00
a
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
7:00 – 12:00
a
13:00 – 15.30
Pátek:
pouze po telefonické domluvě: 495 458 155
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. Doručení v souladu s ust. §
69 zákona č. 137/2006 Sb., v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky
„Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace
obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“ - NABÍDKA – NEOTVÍRAT a
adresou zájemce.
XIII. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM
Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě je
nutno doručit pověřené osobě nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Písemnou žádost je možné podat poštou, na e-mail: mistostarosta@vsestary-obec.cz, nebo
osobně a dokumentaci si vyzvednout na adrese:
Obecní úřad Všestary
Všestary 35, 503 12 Všestary
v hodinách:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 – 12:00
a
13:00 – 15:30
7:00 – 12:00
a
13:00 – 15:30
7:00 – 12:00
a
13:00 – 17:00
7:00 – 12:00
a
13:00 – 15.30
pouze po telefonické domluvě: 495 458 155
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Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům
o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele
o zadávací dokumentaci písemně požádá. Případné bližší informace jsou k dispozici na tel.
č.: 495 458 155 (pro dotazy administrativního charakteru).
XIV.

ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit
písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:
Obecní úřad Všestary
Všestary 35, 503 12 Všestary
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 pracovních
dnů po doručení této žádosti.
Prohlídka místa plnění se koná dne 6.6.2013 v 10:00 v místě plnění. Jiný termín bez
zástupce generálního projektanta je možné sjednat.
XV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Datum otevírání obálek s nabídkami uvedený v oznámení o zakázce:
dne 14. 6. 2013 v 10:15 hod. v budově Obecního úřadu na adrese Všestary 35, 503 12
Všestary.
Otevírání obálek je přístupno statutárním zástupcům uchazeče či zmocněnec uchazeče,
který je povinen se prokázat písemným pověřením statutárního orgánu, jehož nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadávací lhůta,
do 15. 7. 2013.
XVI.

po

kterou

jsou

uchazeči

vázáni

svou

nabídkou,

je

stanovena

OSTATNÍ

Zadavatel je oprávněn kdykoliv zadávací řízení zrušit.
XVII. PŘÍLOHY
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

–
–
–

Krycí list nabídky
Soupis prací k ocenění
Návrh smlouvy o dílo
Projektová dokumentace

Ve Všestarech dne 3.6.2013

JUDr. Zuzana Zlatohlávková
starostka obce
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