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V Dubicku dne 23.3.2012

Výzva k podání nabídky
veřejná zakázka malého rozsahu

„Dům služeb, malometrážní byty Dubicko"
(V souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon)

Údaje k zakázce:
1.

Identifikační údaje zadavatele

Název
Sídlo
kód právní formy
Zadavatel
IČ
DIČ
Osoba oprávněná Jméno
Telefon, fax, mobil
jednat za
zadavatele
E-mail, www
Jméno
Kontaktní osoba
Telefon, fax, mobil
pro zadávací řízení
E-mail,

2.

Obec Dubicko
Velká Strana 56, 789 72 Dubicko
801 Obec
00302538
CZ00302538
Josef Sobotík, starosta
583412160, 583 449 231, 739649348
starosta@dubicko.cz; http://www.dubicko.cz
Josef Sobotík, starosta; Oldřich Bartoš, tajemník
739635631
tajemnik@dubicko.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky

(a) Druh zakázky: na stavební práce

Textový popis

Dům služeb, malometrážní byty Dubicko

kód CPV

měrná
jednotka

rozsah (množství)

soubor

dle výkazu výměr a
projektové dokumentace
stavby (součást zadávací
dokumentace)

Předmětem projektu je kompletní vestavba dvou malometrážních bytů v 2.NP. Součástí stavby jsou vnitřní
rozvody elktroinstalace, plynoinstalace, vytápění a zdravoinstalace, které jsou napojeny na stávající přípojky..
Samostatnou položkou nabídky budou horizontální žaluzie. Barva oken bílá, koeficient prostupnosti 1,2
W/(m2.K).

Navržené výrobky v projektové dokumentaci jsou informativní. Konečnou verzi řešení navrhne
dodavatel.

Stavba musí být realizována řádně ve stanoveném termínu, dokončení stavby dle prováděcí projektové
dokumentace zpracované projekční firmou BHS Projekt a v rozsahu specifikovaném ve výkazu výměr, které jsou
součástí zadávací dokumentace. Dílo musí dále splňovat podmínky stavebního povolení č.j. 2010/2890/SVMUZB-3.

3.

Doba a místo plnění zakázky

4.1. Doba plnění zakázky:

zahájení díla:
16.9. 2012
ukončení díla a jeho předání:
Místo realizace: Dubicko, Družstevní 159, 789 72 Dubicko.
4.

nejpozději do 30.11.2012

Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1.

Lhůta pro podání nabídek: 7.5.2012 do 12:00 hodin
Místo pro podání nabídky: Velká Strana 56, 789 72 Dubicko
Nabídku je možno podat poštou, kurýrní službou nebo osobně dle předchozí
telefonické
domluvy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT! “

5.

Údaje o způsobu hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – nejlepší ekonomické
výhodnosti nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:

.

Název hodnotícího kritéria

Váha v %

Celková nabídková cena bez DPH

80%

Sankce za nedodržení lhůty dokončení díla (v Kč/den)

10%

Záruční lhůta na dílo (měsíce)

10 %

Postup výpočtu:
a) Pro hodnocení ceny je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší
hodnotu a vypočte se dle vzorce:
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
cena (hodnota) hodnocené nabídky
b) Pro hodnocení záruční lhůty a sankce je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané
kritérium nejvyšší hodnotu:
hodnota hodnocené nabídky (např. 60 měsíců)
100 x ------------------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentu
Nejvýhodnější nabídka tzn. nejvyšší hodnota

Soutěžní nabídky budou seřazeny v sestupném pořadí dle získaného počtu bodů ze všech hodnotících
kritérií. Nabídka může získat maximálně 100 bodů.
6.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 VZ

Výčet požadavků zadavatele na kvalifikaci zájemce, které jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci:

a) Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písmeno a) až l) zákona VZ.

b) Profesní kvalifikační předpoklady - § 54 zákona VZ písm. a) a b) a d) zákona
137/2006 Sb.
c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - § 55 zákona VZ – údaj o celkovém
obratu uchazeče a pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě.

d) Technické kvalifikační předpoklady - § 56 odst. 2 zákona VZ – osvědčení o úspěšně
realizovaných zakázkách obdobného charakteru (stavební práce v oboru pozemní
stavby).
7.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace, právo na dodatečné
informace

8.1.

Adresa pro podání písemné žádosti o vyzvednutí zadávací dokumentace: Velká Strana 56, 789 72
Dubicko ; podatelna@dubicko.cz; datová schránka xcpbejc.
8.2. Zadávací dokumentaci si lze vyžádat (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nejpozději 5 dní před
termínem pro podání nabídek. Zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v elektronické
podobě zdarma.
8.3. Zadávací dokumentace stanovuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou strukturu.
8.4. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 kalendářních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Byla-li žádost o dodatečné informace k výzvě
k podávání nabídek podána ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen poskytnout dodatečné
informace k zadávacím podmínkám bez zbytečného odkladu všem dodavatelům, kterým
poskytl zadávací dokumentaci.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat v 16.týdnu 2012 dle telefonické
dohody.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena (celková cena), za kterou zájemce nabízí provést předmět veřejné zakázky, bude uvedena
v příslušné měně v Kč, ve složení bez DPH, DPH samostatně a včetně DPH jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, s výjimkou zákonných změn sazeb DPH. Ocenění zakázky musí být kompletní dle výkazu výměr
a technické zprávy projektové dokumentace stavby. Ocenění bude provedeno dle jednotlivých stavebních
objektů.
9.1. Výsledná nabídková cena musí být v souladu s oceněním jednotlivých částí stavby v nabídce.
9.2. Uchazeč odpovídá za to, že jeho celková nabídková cena zahrnuje všechny stavební práce a dodávky
specifikované v zadávací dokumentaci, výkazu výměr a projektové dokumentaci.

9.3.

9.4.

8.

Součástí nabídky je SOD, která bude předána včetně slepého rozpočtu v elektronické podobě.

Doložit seznam obdobných prací provedených dodavatelem za posledních 2 roky.

Oprávnění zadavatele zrušit zadávací řízení

10.1.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit v souladu s § 84 VZ, nejpozději však do uzavření smlouvy.

10.2.

Zadavatel je povinen zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět
plnění zakázky nebo byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,
c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávacích podmínkách nebo

d) odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavatelem požadovanou součinnost ani třetí uchazeč v
pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, změnit, nebo doplnit zadávací

podmínky.

9.

Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán: do 20.9.2012.

Za elektronicky předanou dokumentaci zájemce neplatí.

10. Termín pro otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami zájemců se uskuteční dne 7.5.2012 v 16:00 hodin v sídle zadavatele na adrese
Obecní úřad Dubicko,Velká Strana 56, 789 72 Dubicko.

……………………………………………………………………..
Josef Sobotík
starosta obce

