Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku malého
rozsahu na stavební práce
Název veřejné zakázky: „Revitalizace koloniálu Smrčí č.p. 59“
Zadávací podmínky veřejné zakázky

A

Základní údaje o zadavateli
Obec Záhoří
Smrčí 32
513 01 Semily
IČO: 00276308
Pověřená osoba: Miloslava Koucká, starostka obce Záhoří

B

Informace o předmětu zadávané zakázky

B.1

Předmětem veřejné zakázky je Revitalizace koloniálu Smrčí č.p. 59.

B.2

Stavba bude provedena dle Dokumentace pro vydání společného povolení, respektive ověřené
projektové dokumentace stavebním úřadem, kterou zpracoval Ing. Michal Strnad, Sídliště 281,
513 01 Chuchelna (odpovědný projektant: Věra Sůvová, Luční 462/4, 513 01 Semily,
Autorizace ČKAIT 0500878 30.11.2004). Projektovou dokumentaci je možno zaslat
elektronicky na vyžádání anebo do ní nahlédnout v papírové formě na OÚ Záhoří, a to po
telefonické domluvě.

B.3

Pokud se v projektové dokumentaci či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých
výrobků, materiálů, technologií, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu
dodavateli či výrobci, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn
navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.

B.4

Zhotovitel poskytne na hotové dílo záruku v trvání minimálně 36 měsíců nebo dle podmínek
technologických zařízení od protokolárního předání zadavateli. Záruka se bude vztahovat
zejména na bezvadnost dokončeného díla. Zhotovitel bude ručit za splnění veškerých
technických norem vztahujících se k předmětu zakázky a veškeré podmínky stanovené ve
smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem na předmět této zakázky.

C

Termín realizace veřejné zakázky
Viz příloha č. 3 Harmonogram činností

D
D.1

D.2

Obsah zpracované nabídky
Návrh nabídkové ceny – vyplněný položkový rozpočet zakázky. Pokud uchazeč shledá potřebu
přidat další položky, doplní je do položkového rozpočtu. Předložená nabídková cena je cena
konečná a uchazeč prohlašuje, že se podrobně seznámil s celým obsahem zakázky.
Kvalifikační požadavky

D.3

Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
o dodržení lhůt stanovených pro realizaci zakázky,
o splatnost faktur 21 dní na základě odsouhlasených soupisů stavebních prací. Smluvní
pokuta za nedodržení termínu uvedeného ve smlouvě o dílo 0,1 % z ceny
nedokončených prací a dodávek za každý započatý den prodlení dotčené části
zakázky.

E

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

E.1

Kvalifikační požadavky
o Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku, ze
kterého bude jasné, že má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Doklad nesmí být starší 90-ti dnů.
o Dále doloží kopii autorizace osoby, která bude provádět funkci stavbyvedoucího
v oboru pozemních staveb.
o Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy na stavebně montážní rizika, která bude platná
po celou dobu realizace zakázky a bude ve výši minimálně 2 000 000 Kč.

F

Kritéria hodnocení

F.1

Jedním kritériem hodnocení je nabídková cena. Uchazeč ji nabídne v celkové výši za celý
předmět zakázky.

F.2

Uchazeč předloží reference, že provedl v posledních 5-ti letech 3 stavby podobného charakteru
ve výši minimálně 1 500 000 Kč bez DPH.

G

Uzávěrka příjmu nabídek

G.1

Uzávěrka příjmu nabídek je 27.2.2020 v 10:00 hodin.

H

Dodatky

H.1

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv toto řízení
přerušit či zrušit.

I

Informace poskytuje
Miloslava Koucká
Starostka obce

J

Forma a proces pro předložené nabídky

J.1

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na
adresu zadavatele.

J.2

Nabídky budou v zalepené obálce a označené nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka –
Revitalizace koloniálu Smrčí č.p. 59".

Veškeré požadavky, které obsahuje tato výzva, budou obsaženy v podmínkách smlouvy o
dílo.

K

Přílohy
Příloha č. 1 - Dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 2 – Slepý položkový rozpočet
Příloha č. 1 – Harmonogram činností

Ve Smrčí dne 12. 2. 2020
Miloslava Koucká
Starostka obce
Obec Záhoří
Smrčí 32
513 01 Semily
IČO: 00276308

