OBEC PRYSK

Obecní úřad Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
V Prysku dne 23.4.2012
Obec Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
vyzývá
v souladu s ustanovením § 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v posledním platném znění k podání nabídky včetně podání návrhu na uzavření smlouvy
o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky na stavební práce
s názvem:

„Výstavba hygienického zařízení sportoviště“
Identifikační údaje zadavatele
Obec Prysk
se sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
zastoupený: Janem Svitákem, starostou obce
právní forma: obec
IČO: 00525197
Bankovní spojení: KB Nový Bor, č. ú. : 18522421/0100
1)
Předmětem poptávky je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce - zhotovení díla „Výstavba hygienického zařízení sportoviště“, což zahrnuje stavební
práce dle krycího listu rozpočtů, rekapitulace rozpočtů a technické dokumentace, které jsou
součástí této výzvy (jedná se jednak o krycí list rozpočtu na výstavbu hygienického
zařízení a dále pak rozpočet na rekonstrukci střechy a přístřešku navazujícího objektu).
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 zajištění a provedení všech předepsaných a dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících
se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů,
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení
o shodě),
 zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
 zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

2)

Doba a místo plnění zakázky

Uchazeči uvedou dobu potřebnou pro plnění celého předmětu zakázky v týdnech.
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky – 1.6.2012. Předpokládaný termín ukončení
realizace zakázky 30.11.2012. Součástí nabídky bude časový harmonogram prací. Místem
plnění zakázky je p.p.č. 526/1,526/2 a 526/6 v k.ú. Horní Kamenice v areálu fotbalového
hřiště SK Prysk.
3)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů

Zadavatel požaduje k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1
zákona. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje
předložit:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 doklad prokazující oprávnění k podnikání (tj. výpis z živnostenského rejstříku,
popř. živnostenský list) pro předmět této veřejné zakázky
 osvědčení prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle zákona č. 360/1992 Sb.
(autorizace) v příslušném oboru
 zadavatel požaduje jako další předpoklady pro plnění zakázky doložit: seznam
provedených obdobných zakázek v uplynulých 3 letech s uvedením názvu
zakázky, její ceny a identifikace investora
 doklady o oprávnění k podnikání mohou být předloženy v neověřené kopii.
 Uchazeč, který neprokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů,
může být z výběrového řízení vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena. O
vyloučení z výběrového řízení (vč. uvedení důvodu) bude uchazeč bez odkladu
písemně informován.
4)

Požadavky na zpracování nabídky








Uchazeč zpracuje nabídku ve formě návrhu smlouvy o dílo podepsaném osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré obchodní
a jiné zadávací podmínky uvedené v této výzvě a v zadávací dokumentaci a
smluvní úpravu všech obchodních podmínek, které bude uchazeč požadovat
zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky.
Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy.
Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto podepsány a
opatřeny datem provedení opravy osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku.
Jednotlivé listy nabídky, včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat
vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
Součástí nabídky musí být veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje uchazeče (tj. obchodní
firma, sídlo, či místo podnikání, IČ, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče,
kontaktní osoba, její tel. a email).
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští

5)
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních
podmínek:








6)

Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
kterých je třeba trvale, či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění
zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná za splnění
zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném
termínu a kvalitě. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro zvýšení nabídkové
ceny.
Nabídková cena musí být zpracována po položkách krycího listu rozpočtu –
rekapitulace rozpočtu – obsaženého v zadávací dokumentaci. Upozorňujeme, že
výzva obsahuje jednak krycí list rozpočtu a rekapitulaci rozpočtu na
samotnou výstavbu hygienického zařízení a dále pak rozpočet na
rekonstrukci střechy a přístřešku navazujícího objektu. Oba oceněné krycí
listy musí být součástí nabídky.
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení nabídkové ceny z důvodu nepřesného
nebo neúplného ocenění krycího listu rozpočtu.
Celková nabídková cena a bude členěna na cenu základní bez DPH, samostatnou
částku DPH a cenu včetně DPH.

Platební podmínky:

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně
provedených prací do výše 90-ti % smluvního závazku. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno
po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dokončeného díla.
Součástí všech předkládaných faktur bude zjišťovací protokol, soupis prací a dodávek včetně
odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Splatnost jednotlivých faktur
bude 30-ti denní. Konečná faktura bude vystavena do 14-ti dnů po předání a převzetí
dokončeného díla. Zadavatel požaduje uvést do návrhu smlouvy sankční opatření ze strany
objednatele ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením díla.
7)

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek 17.5.2012 v 12.00 hod. Nabídky se podávají
osobně nebo poštou v zapečetěných obálkách opatřených razítkem uchazeče a označených
názvem zakázky „Výstavba zázemí budovy OÚ Prysk“ a nápisem „POPTÁVKA NEOTEVÍRAT“ na adresu zadavatele, OÚ Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk.
Obálky označené v rozporu s těmito pokyny nemusí být zadavatelem přijaty!
Rozhodujícím datem je datum doručení na výše uvedenou adresu zadavatele.
8)

Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle kriterií sestavených v sestupném pořadí podle stupně
důležitosti, který jim zadavatel přisuzuje:
1.
2.

Výše celkové nabídkové ceny 80 %
Délka záruky v měsících 20 %

Na základě výběru nejvhodnější nabídky v tomto zadávacím řízení a v souladu s usnesením
zastupitelstva obce Prysk bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo. Oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky bude sděleno vítěznému uchazeči na adresu uvedenou
v nabídce.
9)

Ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení veřejné
zakázky malého rozsahu zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání
důvodu.
Uchazeči předávají své nabídky bezplatně. Z jejího předání nemohou vůči zadavateli
uplatňovat žádné nároky, včetně nároku na jejich vrácení.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o formálních úpravách textu smlouvy a upřesnit její
konečné znění, případně smlouvu s vybraným uchazečem neuzavřít z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu
realizace.
Případné dotazy ohledně soutěže zodpoví:
Jan Sviták, starosta obce
telefon: 724 778 513,
email: ou.prysk@prysk.cz.
Pokud nabídka nesplní jakoukoli podmínku uvedenu v této výzvě a jejích přílohách, může být
uchazeč z účasti v řízení vyloučen.
Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod., které nejsou součástí předmětu díla,
ale budou poškozené v důsledku stavební činnosti, budou po provedení prací uvedeny
zhotovitelem do původního stavu. V případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č.
137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č.491/2006 a č.
502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie
provádění a příslušné normy. Stavební práce a materiály budou dokladovány k přejímacímu
řízení potřebnými platnými certifikáty, prohlášeními o shodě na použité materiály.

Jan Sviták - starosta obce

