Obec Hrdlív

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel:
Obec Hrdlív, Okres Kladno, Středočeský kraj
Hrdlív 79, 273 06
IČO: 00234419
Ing. Radek Růžička, starosta obce
Tel: 739 068 415
Email: starosta@hrdliv.cz
Druh zakázky:
Stavební práce
Režim zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky:
Modernizace vnitřních prostor objektu č.p.19 v obci Hrdlív
Lhůta pro podání nabídky:
15.8.2019, 10:00 hod
Místo pro podání nabídky:
Obecní úřad Hrdlív
Hrdlív 79
273 06 Libušín
Kancelář starosty
Předmět zakázky:
Cílem projektu je modernizace vnitřních prostor objektu č.p.19 a částečně snížení spotřeby energie na
vytápění a snížení úniku tepla z budovy.
Hlavním předmětem modernizace je provedení nové elektroinstalace, drobných stavebních úprav a
rekonstrukce soc.zařízení v pohostinství. Další podstatnou úpravou je provedení nové podlahy sálu
včetně izolace proti vlhkosti a SDK podhledu v ploše sálu a pohostinství s částečným zateplením
min.vlnou. Stávajícím zdrojem tepla je nový plynový kotel. V rámci rekonstrukce dojde k provedení nové
plyn.přípojky a rozvodu plynu v objektu. Mezi sálem a prostorem pro výčep bude osazena prosklená
posuvná příčka s dveřním otvorem.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
• zateplení pohledu stropu sálu a výčepu
• rekonstrukce podlahy sálu
• výměna elektroinstalace a ZTI vybavení

• Osazení posuvné příčky s dveřmi mezi sál a výčep
• ubourání příčky mezi výčepem a skladem a vybourání otvoru s osazením venkovních dveří do soc.
zařízení
Podrobně je dodávka popsána v příloze č. 2_ Projektová dokumentace
Předpokládaná hodnota zakázky:
1 300 000,- CZK bez DPH
Kritéria hodnocení:
Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Metoda hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídky se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Zadavatel nehodlá s účastníky výběrového řízení jednat.
Požadavek na písemnou formu nabídky:
Písemné nabídky budou podány v českém jazyce v listinné formě.
Nabídky musí být doručeny v řádně uzavřených obálkách označených „Modernizace vnitřních prostor
objektu č.p.19 v obci Hrdlív“ (viz níže) a opatřených na uzavření razítkem, čitelnou adresou a podpisem
osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Modernizace vnitřních prostor objektu č.p.19
v obci Hrdlív“
NEOTEVÍRAT

Uzavřená obálka musí být dále označena adresou uchazeče, který nabídku podává, razítkem uchazeče a
podpisem uchazeče ples spoj obálky.
Kompletní nabídka bude předložena v pevném spoji, znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy
nabídky.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že oprávnění
osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky
jiný obdobný doklad, popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za
uchazeče jednat.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
V tomto bodě je uveden povinný rozsah nabídky. Nebude-li nabídka obsahovat některé z následujících
bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit nabídku z výběrového řízení.
U všech nabídek se bude posuzovat shoda se zadáním. V případě nesouladu si zadavatel vyhrazuje právo
vyřadit nabídku z výběrového řízení.

Nabídka musí obsahovat:
 vyplněný a podepsaný krycí list – příloha č. 1 této výzvy
 návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou, příloha č. 2 této výzvy
 cenovou nabídku uchazeče – vyplněný výkaz výměr, který je přílohou č. 3 této výzvy
 podepsaná prohlášení, která jsou přílohami č. 4,5 a 6 této výzvy
 doložení splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených níže
 HMG stavby po týdnech s rozdělením minimálně po objektech dle přílohy č.7 této výzvy
Podmínky pro podání nabídek:
a) každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku
b) dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž zadávacím řízení
c) v případě podání nabídky sdružením dodavatelů (společné nabídky), budou v nabídce uvedeny
identifikační údaje všech dodavatelů
Nabídka musí být vyhotovena ve dvou tištěných vyhotovení v českém jazyce (listiny v jiném než českém
jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).
Technický dozor u dané stavby nesmí vykonávat dodavatel ani osoba s ním spojená.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracovaná:
- bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy)
- bude doplněna v návrhu smlouvy ve struktuře tam uvedené (příloha č. 2 této výzvy)
- bude doplněna ve výkazu výměr (příloha č. 3 této výzvy)
Nabídková cena v krycím listě a návrhu smlouvy bude stanovena v českých korunách v členění:
- celková cena bez DPH
- DPH
- celková nabídková cena včetně DPH
(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.)
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná jen při vzájemné dohodě obou smluvních stran a nebo v
případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Vymezení předkládané nabídky
Doba a místo plnění zakázky:
Doba plnění zakázky: 15. 8. 2019-31. 10. 2019
Místo plnění zakázky: Objektu č.p.19 -pohostinství v obci Hrdlív, Hrdlív 19, 273 06
Prohlídka prostorů proběhne v místě plnění dne 1.8.2019 od 16:00 hod nebo v jiný termín do 12.8.2019
na základě předchozí dohody se zástupcem OU (tel. 739068415-Ing.Růžička, 723315597-Bc.David).
V případě zájmu dodavatele o účast na stanovené prohlídce místa plnění, je dodavatel povinen nahlásit

svou účast na email: ou@hrdliv.cz, a to nejpozději 24 hodin před termínem prohlídky místa plnění.
Pokud nebude žádný zájemce přihlášen, prohlídka místa plnění se nekoná.
Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů
po doručení žádosti.
Kontaktní osoba pro podání žádostí o dodatečné informace: Ing. Radek Růžička - starosta obce, Obecní
úřad Hrdlív, Hrdlív 79, 273 06 Libušín, email: ou@hrdliv.cz
Požadavky na prokázání kvalifikace:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ (Sbírka zákonů č. 134 / 2016) nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízená nucená
správa podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením, které je
přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

b) Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky.
c) Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který doloží formou čestného
prohlášení alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, provedené uchazečem za posledních 5 let, jejichž
minimální výše je 1.000 000 Kč bez DPH. Obdobným charakterem zakázky se rozumí zakázka na stavební
práce.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této výzvy.
Obchodní podmínky:
Vzor smlouvy (příloha č.2)
Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Uchazeč doloží vyplněné prohlášení o subdodavatelích dle přílohy č. 6 této výzvy, s uvedením
případných subdodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich
prostřednictvím.
Toto prohlášení o subdodavatelích musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. V případě, že zakázka nebude prováděna subdodavatelsky, toto bude v příloze uvedeno a
rovněž podepsáno oprávněnou osobou.
Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1_Krycí list nabídky
Příloha č. 2_Návrh smlouvy
Příloha č. 3_Výkaz výměr
Příloha č. 4_Čestné prohlášení - Technická specifikace
Příloha č. 5_Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6_Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 7_Projektová dokumentace

