VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
dle zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zadávané ve zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení

„Obecní úřad a zdravotní středisko Osoblaha – snížení
energetické náročnosti - stavba“
Zadavatel:
Obec Osoblaha
Sídlo: Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
IČ: 00296279
DIČ: CZ00296279
Zastoupený: Mgr. Dagmar Machaňovou, starostkou obce
Tel: +420 731 610 860
e-mail: starosta@osoblaha.cz
profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296279
Osoba pověřena zadavatelskou činností:
Aleš Libotovský
Sídlo: Ledská 20, 517 41 Hřibiny-Ledská
IČO: 74544985
kontaktní osoba: Aleš Libotovský, projektový manažer
tel: +420 605 271 677
e-mail: ales.libotovsky@seznam.cz

1, Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce projektů: „Obecní úřad Osoblaha – snížení
energetické náročnosti“ a „Zdravotní středisko Osoblaha – snížení energetické náročnosti“
– zateplení budov a výměna výplní otvorů

Předmět díla je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci.
Druh zakázky: zakázka na stavební práce
Předpokládaný termín zahájení/ukončení plnění zakázky: 5.9.2013 – 30.11.2013
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 6.657.000,-Kč
Místo plnění: obec Osoblaha
CPV kódy:

45213100-4
45212300-9

Stavební úpravy komerčních budov
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
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2, Podklady k zadávacímu řízení:
- výzva k podání nabídky
- zadávací dokumentace: a, zadávací dokumentace – textová část
b, soupis stavebních prací a výkaz výměr
c, návrh smlouvy o dílo
d, projektová dokumentace v elektronické podobě
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat prostřednictvím e-mailem zaslané žádosti u osoby
pověřené zadavatelskou činností. Zadávací dokumentace bude poskytována v elektronické
podobě prostřednictvím serveru uschovna.cz
3, Lhůta pro podání nabídky končí 19.8. 2013 ve 13.15 hodin místního času
V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.
Osobně je možné nabídky předkládat na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách:
Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
V poslední den lhůty do 13.15 hodin.

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele19.8. 2013 ve 13.15 hodin.
4, Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na 60dnů.
5, Požadavky zadavatele na kvalifikaci
I. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazečem dle §53
odst. 1 zákona.
Před podpisem smlouvy uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů
v rozsahu a způsobem uvedeném v §53 odst. 3 zákona.
II. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazečem dle §54
zákona.
Před podpisem smlouvy uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením následujících dokladů:
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výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán,



doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,



doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč doloží osvědčení o autorizaci v oboru
pozemní stavby osoby odpovědné za provádění prací a doklad, ze kterého je patrný
vztah této osoby k uchazeči
III. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů dle §56 odst. 3 písm. a) zákona:
Před podpisem smlouvy uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů
doložením:
-

seznamu stavebních prací obdobného charakteru (zateplování budov) provedených
uchazečem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění třech
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který realizoval v posledních třech letech
tři zakázky obdobného charakteru (zateplování budov) s finančním objemem každé
zakázky nad 3 mil Kč bez DPH

IV. Ekonomická a finanční způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče doložením
čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
V. Způsob doložení kvalifikace
V rámci podání nabídky do výběrového řízení splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč
prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje, podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby
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oprávněné jednat jménem uchazeče (v takovém případě je nutné doložit originál tohoto
pověření).
Před podpisem smlouvy doloží vybraný uchazeč zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší
90 dnů ke dni podání nabídky.

6, Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Vítěz výběrového řízení bude vybrán na základě vyhodnocení odevzdaných nabídek.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny.

8. Vyhrazená práva zadavatele
a) změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
b) zadavatel nebude uchazeči hradit náklady na vypracování nabídky
c) zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
d) zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud
bude ze strany Státního fondu životního prostředí zjištěno pochybení v dosavadním
postupu zadavatele či nebude zadavateli poskytnuta dotace
e) zadavatel si vyhrazuje právo vymezit v zadávací dokumentaci části veřejné zakázky,
které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele.

V Osoblaze dne 30.7. 2013

Mgr. Dagmar Machaňová
starostka obce
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