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Předpok!ádaná doba pInění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje Právo změnit
předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto zadávacího řízenÍ.
Předpokládaný termín zahájení: 4 l 2O2O
Předpokládaný termín ukončení:Ltl 2O2O

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova ZŠ,Provodín !L7, p.p.č.1 v katastrálním územíobce Provodín.
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KACE DODAVATELŮ

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

o
.
o
o

splní základní kvalifikaci - čestnéprohlášení (příloha č. 5 výzvy),
splní profesní kvalifikačnípředpoklady
splnítechnickékvalifikačnípředpoklady

předloží čestnéprohlášení o své ekonomické a finančnízpůsobilosti splnit veřejnou zakázku
čestnéprohlášení (příloha č. 6 výzvy)

-

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesn í kva lifikačn í předpoklady splňuje dodavatel, který před loží:

a) Splnění profesního kvalifikačníhopředpokladu

prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního
je
jiné
pokud
v ní dodavatel zapsán,
reistříku nebo
obdobné evidence,
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předloženímoprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím
před mětu veřejné zakázky:
-Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Technické kva!ifikačnípředpoklady

Technické kvalifikačnípředpoklady splňuje dodavatel, který předloží seznam významných obdobných
zakázek provedených dodavatelem za poslední 3 roky (tj. 2019, 2OL8,2OL7) a osvědčení objednatelů o
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací - (§ 79 Zákona 13al2016 Sb.).
Kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu obdobných zakázek uvede a příslušně doložíminimálně 2
zakázky v minimální výši každéz nich 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských).
Za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavební práce obdobného charakteru s předmětem této
zakázky.

Zadavatel připouští, že stavební práce mohly být zahájeny před
(realizovány) v posledních 3 letech.

3 lety,

avšak musí být dokončeny

Seznam významných obdobných zakázek bude doložen osvědčením/-iobjednatele/-ů q řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto obdobných zakázek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
Dodavate! (účastník),se kterým má být uzavřena smlouva podle § L24 Zákona, je povinen před jejím
uzavřením předložit Zadavateli origináIy nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace dIe § 79 Zákona.

Podle § 59 odst. 4 Zákona můžeZadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil dalšídodatečné
informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
Ekonomická a finančnízpůsobilost dodavatele
Dodavatel předložíčestnéprohlášení o své ekonomické a finančnízpůsobilosti splnit veřeinou zakázku.
Čestnéprohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu
musí vyplývat, Že dodavatel splňuje požadavek ekonomické a finančnízpůsobilosti. Vzor tohoto čestného
prohlášeníje přílohou č. 6 výzvy.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavate!e
Pokud nenídodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti kvalifikace požadovanéZadavatelem (profesní
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
technické)
prostřednictvím poddodavatele. Dodavatelje vtakovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačníhopředpokladu předložením vÝpisu z obchodního
reistříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní poddodavatel zapsán a
b) smlouvu uzavřenou s poddodavatelem , z nížvyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění
urČenéhok plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

a

v

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních

předpokladů.

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikací. Doklady prokazující sptnění
základních kvalifikačníchpředpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší90 dnů ke dni
podání nabídky.

NesplnÍ-li ÚČastníkkvalifikaci, nebo pokud uvede neúplnéči nepravdivé informace, bude z účasti

v zadávacím řízení vyloučen.

oBcHoDNí a pLnrrgruí poovtíru rv
Obchodní podmínky

obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném textu návrhu smlouvy o dílo (dále jen smlouva), která je
součástízadávací dokumentace jako příloha č. 4. Text návrhu smlouvy je připraven tak, aby účastník
zadávacího řízení do tohoto textu doplnil pouze na vyznačených místech své identifikační údaje, cenu za

předmět plnění a údaje u místa podpisu na konci návrhu smlouvy. Úpravy nebo doplňky textu mimo
vyznačená místa nejsou přípustné.
Návrh smlouvy musí brýt podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu zmocněnou v souladu se
způsobem iednání či za dodavatele; originál či úředně ověřená kopie plné moci musí brit součástínávrhu
smlouvy účastníkazadávacího řízení.
Platební podmínky

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány až po
dokončenídíla, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Splatnost daňových
dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručenízadavateli. Faktura - daňový doklad
musíobsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2zákona235l2OO4 Sb. Zadavatel si vyhrazuje
právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadovanénáležitosti nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původnílhůta splatnosti.
Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Blížejsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy o dílo, která je
přílohou č.4výzvy.

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení,

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁruÍ NABÍDKOVÉ CeruY
Nabídková cena

o

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného soupisu prací s výkazy výměr (příloha č. 2
výzvy) a vyplněním vzoru krycího listu nabídky (příloha č. 5 výzvy).
Dodavatelje povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členěníbez
DPH, Částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možnépřekročit nebo
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato výzva.
Nabídková cena musí obsahovat veškerénáklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné
zakázky vymezeného v této výzvě a zadávací dokumentaci.
Nabídková cena mŮže být změněna pouze z důvodu změny zákona č.235/2Oo4 Sb., o dani přidané
hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně
sníŽena nebo zvýŠenapřesně podle účinnostipříslušnézměny zákona č. 2g5l2oo4 sb., o dani
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PoKYNY PRo zPRAcoVÁNín čleruĚruíNABíDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel mŮŽe podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
souČasně Poddodavatelem, jehoŽ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéžzadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšímidodavateli, nebo je
Poddodavatelem, jehoŽ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéžzadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel vŠechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena,

zadavatel bezodkladně vyloučíz účastiv zadávacím řízení. Vyloučeníúčastníkavčetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
Nabídka:

-

bude předložena v jednom originálu v listinné podobě, v českémjazyce,
bude podána v řádně uzavřené obálce označené,,Zateplenípláště ZŠProvodín - NEOTVÍRAT",
na které musí brit uvedena adresa účastníka,
nesmíobsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
bude obsahovat nabídku smlouvy vč. příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat za
účastníka,
bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

Zadavatel doporučuie dodavatelům, aby:
své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
vŠechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky

-

Zadavatel poŽaduie, aby dodavatelé zpracovali nabídku v následujícím členění:
krycílist nabídky,
Čestnéprohlášení o splněnízákladních kvalifikačníchpředpokladů
Čestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilostisplnit veřejnou zakázku
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splněníprofesní kvalifikace, tj.
vÝpis z obchodního reistříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán

-

a

-

předloŽením oprávnění k podnikánípodle zvláštníchprávních předpisů (živnostenský zákon
apod.)v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splněnítechnickékvalifikace, tj.
seznam vÝznamnÝch obdobnÝch zakázek provedených dodavatelem za poslední 3 roky, kdy
V seznamu budou uvedeny minimálně 2 zakázky na obdobné práce v minimální výši každéz nich
200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckoru n českých )
a

minimálně 2 osvědčeníobiednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto obdobných
zakázek; tato osvědČenímusí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda bylytyto práce provedeny řádně a odborně.
- seznam Částíveřejné zakázky, kterou má účastníkv úmyslu zadat jednomu čivíce
poddodavatelům,
- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněných zástupcem účastníka,
- oceněnývýkazvýměr.

PosKYToVÁNíDoDATrčruÝcnlNFoRMAcírznoÁvAcíDoKUMENTAcl,Pm

oTEVíRÁNíogÁLrr

Dodatečnéinformace
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů (tj. do 27 .2.2O2O) před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
Na základě Žádosti o dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám doručenéve stanovené lhůtě
Zadavatel PoskVtne dodateČnéinformace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručenížádosti
dodavatele. TYto dodateČné informace, včetně přesného zněnížádosti, Zadavatel uveřejní prostřednictvím
elektronického nástroje (httDs://www.profilzadavatele.czlprofil_zadavate!e/obec-provodin 3360/).

Zadavatel můžeposkytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
,o. / /.^r..r..r
lza
předchozí žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje htt
zadavatele/obec-provodin 3360/.

i

bez jejich

Prohlídka místa plnění
prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude organizována, místo plnění je veřejně PřístuPné.
otevírání obálek
otevíráníobálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle zadavatele

a je neveřejné.

kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nejnižšínabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny. Nabídka s nejniŽŠÍnabídkovou cenou bez DPH je
nejvýhod nějšínabíd kou.

zRušENí zADÁvAcíno Řízeruí
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací Yízení,pokud Zadavatel neobdržípředpokládaný přísPěvek ze
státního rozpočtu, a téžv případě, kdy průběh či výsledek zadávacího řízenínevyhovuje podmínkám
nastaveným poskytovatelem finančnípodpory.

ozNÁMENí, nozxooruurí
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučeníúčastníkaa Oznámení o výběru nejvhodnějŠÍnabídkY
oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Za doručeníOznámení o výběru nejvhodnějŠÍnabídkY a
je považován okamžik uveřejnění na profilu
Rozhodnutí o vyloučeníúčastníkavšem dotčeným účastníkům
zadavatele https://www.profi!zadavate!e.czlprofi!-zadavate!e/obec-provodin 3360/.
VYH RAZENÁ

PnÁVn ZADAVATELE

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplnénabídky budou vylouČeny. Pokud
dodavatel nemá o zpracovánívýzvy zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.
Toto řízení není zadávacím řízením dle zákona č. L34l2Ot6 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo pouze jeií část, případně zakázku zruŠit.

Žaani z dodavatelů nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti

V Provodínétt.2. Z02O

s

tímto zadávacím řízením.
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