
EVROPSKÁ UN|E
Fond soudržnosti
Operační prográm Životní proslředí

vÝzvn x pooÁtví Nnsíoxy

k veřejné zakázce malé hodnoty:

ZATEPLENí MArrŘsrÉ šroly V oBcl KRAVSKo
( číslo projektu : CZ.OS.5. 18 / 0,0 / a "a / É _01910001_8 15 )

zadávané dle dokumentu ,,Zadávání veřejných zakázek v oPŽP 201_4 - 2o2a' .

ZADAVATEL: Obec Kravsko, č. p. 12, Kravsko 67tS.t.,lČ: (B2 92982



Zadavatel:

Sídlo:

Obchodní jméno:

Sídlo:

kontaktní adresa:

lČ:

Dlč:

Statutární zástupce:

kontaktní osoba:

ťvfi§ř§KÁ uM§
Fond soudrřnosti
Op€íační progřam Žhíďftí píostředí

obec kravsko
č. p. 12

671 5I Kravsko

oo297982
není plátce DPH

Mgr. František Maučka, starosta obce

Tel: {+a20) 5].5 255 131

E-mail: starosta@obec-kravsko.cz

PROMEA s.r.o.

Jahodová 494í6a
620 00 Brno-Brněnské lvanovice

Prušánky 132

696 21 Prušánky

281 45 585

cZ281,45585

lng. Klára Osičková, jednatel

lng, Petr Maděřič, jednatel

lng, Klára Osičková, projektorný rnanažer

Tel: $aZa)725 553 352

E-ma il: gsi_ckOVa i4 průrneq.cz

lDENTlFlKnční Ú oru r ZADAVATELE

1.1 ldentifikačníúdaje zadavatele

lč:
Dlč:

Zastoupení:

1.2 ldentifikační údaje zástupce zadavatele

2 lNFoRMAcE o DRUHU A pŘgonnĚru VEŘEJNÉzaxÁzxv

Názevveřejné zakázky: ZATEPLENÍMATEŘ§KÉ Šxoly v oBcl KRAVSKo

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka malé hodnoty

Druh uýběrového řízení:

Veřejná zakázka malé hodnoty, soutěžená v uzavřené výzvé, zadávaná dle pravidel uvedených v

dokumentu ,,7adávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2a2a" .
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Speračni pťryr€ťn Žnro,tri pťs*ťedí

Předmět veřejné zakázky :

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se zlepšení tepelně-energetických vlastností
budovy Mateřské školy v obci Kravsko, v jejíž části je rovněž provozovna pobočky České pošty. V
rámci realizace projektu bude realizováno zateplení obvodového zdiva, výměna oken a zateplení
střechy objektu. Současně bude instalována nová vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla.

Podrobný popis a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je součástí projektové dokumentace

{Příloha č. 2 zadóvací dokumentacef s názvern ,,Projektovó dokumentace", včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr {Příloha č.3 zadóvací dokumentace),

K uvedenému projektu by| vypracován rovněž Energetický posudek {Příloha č. 4 zadávací
dokumentace), ktený definuje úsporná opatření, ktených má blýt realizací předmětu plnění veřejné

zakázky dosaženo. opatření daná energetickÝm posudkem musí brit v plném rozsahu respektována.
neměněna a splněna.

Zadavate| neumožňuie dílčí plnění zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Předpok|ádaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky vychází
rozpočtářem.

Místo plnění veřejné zakázky:

CPV 45000000-7 Stavební práce

3 O82 479,00 Kč bez DPH

z položkového rozpočtu sestaveného kvalifikovaným

!3.4.2aL7
L5.4.2ot7
do 3O. 9.2OL7
do 30.9.2aL7

- parc. č. st.254, k.ú. Kravsko

Doba plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení plněníveřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo

změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího

řízení či na okolnosti, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel,

Termín předání a převzetí staveniště:

Termín zahájení stavebních prací:

Termín ukončení stavebních prací:

Termín předání díla:

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

O perační prog ram Životní prostředí.

Nejednó se o zudávací řízení zadóvané dle zókona č. 134/2015 Sb., o zadóvúní veřejných zakázek.

Úzernní jednotka Název územní jednotky Kód územní jednotky

NUTS 1 Ceská republika CZ

NUTS 2 Jihovýchod CZa6
NUTS 3 Jihomoravský kraj CZa64

NUTs 4 {l-AU 1) Znojmo CZa647
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LHůTA A MísTo pRo poDÁtrtí Nngíogr

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po dni zahájení zadávacího řízení a končí 27. 3.

2aL7 v 15:00 hod.

Nabídka musí b,ýt podána ve stanovené lhůtě pro podání nabídek osobně, poštou aebo doporučeně
poštou nebo kuryrní službou na adresu žadatele (Obec Kravsko, č. p. t3,67L5t Kravsko}.

osobní předání nabídek ie možné v době úředních hodin:

Pondělí 8:00 - 10:30; 12:OO - 17:Oa

Středa 8:00 - 10:30; 12:00 * 17:00

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny

pořadovrim číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a příjadch

nabídek.

4 JAZYK, VE KTERÉM BUDE NABÍDKA PODÁNA

Nabídka bude podána v českém jazyce ve všech jejích částech včetně všech prospektů a jiných příloh,

V případě předložení nabídky v jiném než v českém jazyce, je uchazeč povinen předložit úředně

ověřený překlad dokumentu. Tato povinnost se nevztahuje na doklad předložený ve slovenském
jazyce.

5 HoDNoTící rntrÉnlA A ZPŮsoB HoDNocENí NABíDEK

Zákíadním hodnotícím kritériem pro posuzování nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,

Hodnocení nabídek bude probíhat za účasti zadavatelem určené komise pro posouzení a hodnocení
nabídek. Jako nejvhodnější nabídku vyhodnotí komise nabídku s neinižší nabídkovou cenou v Kč

bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

5UBDODAVATELÉ

Uchazeč předloží seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky,

včetně jejich základních identifikačních údajů.

V případě, že zakázka nebude realizována prostředniďvím subdodavatele, uchazeč daný seznam
proškrtne nebo předloží čestné prohlášení, že zakálka nebude realizována prostřednictvím

poddodavatele. Uchazeč může do nabídky použítvzar - Příloha č. 7 zadávací dokumentace.

7 pRoKÁzÁní rvaltrlKAcE ucHAzEčE

Áx u ou í rvell F t KAčN í pŘE Dpa KLADr
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže v nabídce uchazeč předložením čestného
prohlášení. {Přílaha č. 6 zadóvací dokumentace)
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PRo F Es N í KVAL, Ft KAČNí pŘrgpa xLAov
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:

. v,ýpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (prostó kopie},

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

licenci {prostó kopie): Žívnostenské oprávnění - ,,Provádění staveb, jejich změn

a odstraňování",

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku

nesrněií btít starší 90 dnů ke dni podání nabídkv.

SP LN ĚN Í KVALI Fl KACE PROSTŘE DN lCTVÍM SU BDODAVATELE:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným

zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat

prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatelje v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
. dok|adv prokazuiící splnění zák|adního kva|ifikačního předpokladu {čestné prahlóšení, že

dodovatel není veden v rejstříku osab se zákuzem plnění veřejných zakázek) a profesního

kvalifikačního předpokladu (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel
zopsón, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsón - nesmí být starší 9a dnů ke dni
podání nabídky - prostá kopie},

' smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, zníž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí

plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž

dodavatel bude oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,

v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace,

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, a to předložení výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či uýpisu z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů ze strany zadavatele spojených s účastív tomto výběrovém

řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to bez udání důvodu. Dále pak za podmínek

obdobných dle ustanovení § 127 ZVZ. a případném zrušení výběrového řízení budou všichni uchazeči

bezodkladně písemně informováni.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru

nejvhodnější nabídky stejným způsobem jakým uveřejňuje tuto vlizvu a dodatečné informace.

V tomto případě bude oznámení považováno za doručené uchazeči okamžikem zveřejnění,
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Uchazeč, ktený bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, je oprávněn proti vyloučení podat

námitky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení uchazeče

z rniběrového řízení.

Ustanovení, která nejsou uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí dokumentem Ladáváni
veřejných zakázekv OPŽP 2074 - 2a2O, piíp. relevantními platnými právními předpisy,

V Kravsku 16.3.2017

Projednáno Zastupitelstvem Obce Kravsko dne 15.03.2017, číslo usnesení 217 - 2017,

Příloha; Zadávací dokumentace vč. příloh #ffiffi§ HťIAť#K#

zadavatel


