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ZADAVAC| DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malé hodnoty:

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠrOlY V OBC| KRAVSKO
(číslo projektu : CZ.05. 5. 1 8 la.O / 0.0 / L5_01,9/00018 15 )

zadávané dle dokumentu ,,Zadáváníveřejných zakázekv oPŽP 2014 -2a2a".

ZADAVATEL: Obec Kravsko, č. p. 12, Kravsko 57tS7,1Č: (F2 92g82
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oBcHoDNí poonnínxy

Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní a platební podmínky, které jsou

dány návrhem srnlouvy o dílo a dále touto kapitolou.

Návrh smlouvy o dílo je součástí příloh této zadávací dokumentace (Příloha č, 5 zadóvací
dokumentace}. Návrh smlouw o dílo ie pro uchazeče závazný, nesmí brít iakkoliv měněn,

Uchazeč je povinen do návrhu smlouvy o dílo vyplnit identifikační údaje, nabídkovou cenu a dále

všechnv ostatní zvÝrazněné části určené pro doplnění, ....." , tzn.:

r ldentifikační údaje zhotovitele,
r cenu za dílo,
. podíl spoluúčasti zhotovitele v pojistné smlouvě,
. podpis oprávněnou osobou nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocnĚnou.

Návrh smlouvy o díío musí b,ýt podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu statutárním

orgánem zmocněnou. Zmocnění musí být v tomto případě součástí návrhu smlouvy o dílo.

smlouva o dílo nesmí obsahovat procentuální wiádření případnÝch víceprací. které budou
dodavatelem provedeny zdarma.

Posttlp při vzniku dodatečných služeb či stavebních prací: Dodatečné veřejné zakázky na služby či na

stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky na s|užby či na

stavební práce, může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební
práce nebo dodatečné služby nemohou b,it technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné
zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnau újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení
technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela
nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a zároveň celkovrý rozsah dodatečných
stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 3a % ceny původní veřejné zakázky.

Zhotovitel se tedy zavazuje, že případné vícepráce nepřekročí 3OÝo ceny původní veřejné zakázky.

Na základě návrhu smlouvy o dílo, ktený nebude podepsán, vyplněn či bude jakkoliv změněn,
je zadavatel oprávněn vyloučit nabídku uchazeče z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích
podmínek.

Termín předání a převzetí staveniště:

Termín zahájení stavebních prací:

Termín ukončení stavebních prací:

Termín předání díla:

L5.4.zafl
t5"4.2aů
do 30. 9.2aý
do 3O. 9.2aL7
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Termín zahójení plnění veřejné zakúzky uvedený ve Smlouvě o dílo je podmíněn zadóním zokázky_

Termíny zahájení a ukončení stavebních prací mohou být upřesněny pří podpísu smlouvy o dílo.

V případě vzniku okolností, které nenůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel, budou terrníny

adekvótně posunuty,

Nedílnou součástí návrhu smlouw o dílo bude:
. Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 3 zadávací dokumentace).
t Harmonogram stavebních prací,

2 TEcHNlcKÉ poonníruxY

Technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou uvedeny v souboru ,,Projektová
dokumentace" (Příloha č. 2 zadóvací dokumenťace) av dokumentu Energetický posudek {Přílaha č" 4

zad óvací doku me ntace ).

Jsou-li v zadávací, resp. v projektové dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní
názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a

kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení. Důvodem pro použití tohoto označení je, že předmět

plnění nelze specifikovat jiným způsobem.

3 DODATEČNÉ |NFORMACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeč může po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

Písemná žádost musí být zadavateli doručena neipozděii 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro

podání nabídek. Uchazeč odešle písemnou žádost na e-mail (ogiqkova@Brgmeg"gt} nebo na

kontaktní adresu zástupce zadavatele: PRoMEA s.r.o., Prušánky 132, 69621,

Dodatečné informace rnůže zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti,

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,

včetně přesného znění požadavku uchazeče, neipozděii do 2 pracovních dnů po doručení písemné

žádosti o dodatečné informace.

Zadavatel odešle dodateční informace všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i

jiným zájemcům, kteří jsou mu známí. Současně budou dodatečné informace uveřejněny stejným

způsobem, jakým byla uveřejněna 4izva k podání nabídky do výběrového řízení.

4 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁIVÍ NISÍPKOVÉ CENY

Uchazeč předloží nabídkavou cenu se započetím veškenich nákladů, tj. celkovou cenu za provedení

celého předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč vyplní výkaz výměr se soupisem stavebních prací

(Příloho č. 5 zadávací dokumentacej. Jednotlivé položky výkazu rniměr nemohou b,it měněny.

Nabídka bude wřazena. pokud bude vÝkaz vÝměr obsahovat v předložené nabídce iakékoliv
obsahové úpraw, dodatkv nebo wmazání oproti poskwovanému podkladu, které nebvlv uvedeny
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v úpravách wdanÝch zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně wplněn {všechnv položkv

musí b,ít oceněnv. žádná položka nesmí brit oceněna nulou, žádná položka nesmí brh wmazána
a nesmí být měněno uvedené množství. poois položkv nebo měrná iednotka'}. za správnost výpočtů

odpovídá uchazeč.

Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz uiměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je

povinen ověřit si soulad vrikazu vlíměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si

vyjasnit.

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč, Nabídková cena bude uvedena následr.ljícím členění:

o Nabídková cena v Kč bez DPH,
r Sazba DPH,

r Samostatně DPH v Kč,

r Nabídková cena v Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena ve výše uvedeném členění bude uvedena v krycím listu a v návrhu smlouvy o

dílo.

Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů, Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

5 poDMíNKy A poŽADAvKy NA zpRAcovÁtrtí NngíoKy

Nabídka bude zpracována v 1 písemném originále a v 1 naskenované kopii na €D či na jiném

datovém nosiči, Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.

Nabídka včetně veškenich požadovaných dokumentů musí být zpracována v českém jazyce a musí
být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat dle výpisu z Obchodního
rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobu, jejíž plná moc musí být součástí nabídky
uchazeče.

zpŮsoB čuruĚruí NABíDKy:

a} Krycí list nabídky - uchazeč může použít vzor - Příloha č. 1 zadávací dokumentace

b} Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladú - uchozeč může paužít
vzor - Příloha č. 6 zadávací dokumentace.

c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. (viz Výzva k předložení
nabídky}

d) Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou jednat jménern nebo za uchazeče -
příloha č. 5 zodóvgcí dokumentace
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e) Cenová nabídka - vyplněný výkaz výměr se soupisem stovebních prací - Příloha č. 3 zadávací
dokumentace.

í) Seznam poddodavatelů - uchazeč rnůže použít vzor- Přílaha č.7 zadávací dokumentace.

g) Harmonograrn průběhu prací s uvedením dokončení ucelených částí stavby podepsaný

oprávněnou osobou jednat jménem nebo za uchazeče.

h) Zmocnéní osoby oprávněné jednat za uchazeče - v případě podpisu příloh či ostatních
písemností osobou jinou než je osoba dle výpisu z Obchodního rejstříku.

il Ostatní doklady vrýše neuvedené a případně požadované zákonem nebo zadavatelem.

Všechny listy nabídky včetně příloh musí být řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou
řadou. Nabídka musí být svázána čijinak zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

ťÝabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené:

,,VEŘEJNÁ zAKÁzKA- zATEpLENí nnerrŘsrÉ šrolv V oBct KRAVsKo - NEoTEVíRAT,.

Na obálce musí byt uvedena také adresa, na niž je možné zaslat oznám ení. LJchazeč může použít vzor
pro nadepsóní obálky - Příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Nabídky proto mohou b,ýt podány pouze v písemné forrně,

5 oTEVíRÁNí ogÁLrx

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a ta 27.3.2Ot7
v 15:00 hod. na adrese zadavatele:

o Obec Kravsko, ě.p-t2,67L5! Kravsko

Vyjma členů komise pro otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomni uchazeči, jejichž

nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek {1 zástupce za 1 uchazeče} a dále jiné

osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Otevřeny budou pouze obálky s nabídkami doručené ve lhůtě pro podání nabídek, Nabídky doručené
po uplynutí lhůty nebudou uchazečům vráceny.

7 zpŮsoB HoDNocEtuí NneíoEK poDLE HoDNoTícícn rntrÉnlí

Zadavatel stanoviljako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek nejnižší nabídkovou cenu.

Hodnocena bude celková nabídková cena zakázky bez DPH, Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek
podte výše nabídkové ceny a následně posoudí jednotlivé nabídky.
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POŽADAVKY NA VARIANW NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek,

9 OSTATNÍ USTANOVENÍ ZADAVATELE

Ustanovení, která nejsou uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí dokumentem Ladávání

veřejných zakázek v OPŽP 2OL4 - 2a2a, příp. relevantními platnými právními předpisy.

V Kravsku 16.3.2B17
,.,'',i;,l. r.i i, ;l .ai,':,.:a;.,ri..,

syi s1

Prajedrrám Zastryilel$vem ůfur Ktmka drc X 5.t}3.2í}t{ čslo xmscrl* 
"tV 

- Zer7 -

,l/zn*, q--* / zZ*rzl,/ar"-",v""-,, --,--,--"*-7,-,
zadavatel

Příloha č. 1:

Přílaha č. 2:

Příloha č. j:
Přílohg č.4:
Příloha č.5:
Příloha č.6:
Příloha č. 7:

Přílaha č. 8:

Krycí list nabídky

P roj e ktav d doku me ntace

Soupis prací, dodóvek o služeb s lrykazem výměr

Energeticky posudek

Návrh smlouvy o dílo

Čestné prohtášení o sptnění záktadních kvatifikačních předpokladů

seznam subdodavatelů

Nadepsúní obólky


