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Yýzva k podání nabíd.ky
Veřejný zadavatel
Název: Obec Stožice
Sídlem: Stožice 63, 389 01 Vodňany
lČ48222623

vyhlašuje veřejnou zakázku na služby, zadávanou mimo režim zákona ě. 137t2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v..platném znění (dále jen"ZYZ") a v souladu seZávaznými postupy pro žadatele a
příjemce oPŽP (dále jen ,,zPPz")

í ) ldentifikačníúdaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:

obec stožice

Druh zadavatele:

veřejný

Sídlo:

Stožice 63, 389

rc

48222623

Statutární zástupce:

František Marek

Teleíon:

+420724 í90 380

0í Vodňany

e-mail:

2)

ldentifikačníúdaje o poradcizadavatele:

Název poradce:

Eva cechtická

Sídlo:

Sedlečko u Soběslavě 3, 392

lC:

61471194

DlC:

cZ75591 0191 3

Telefon:

+420606 761 569

e-mail:

0,1
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3) Informace o druhu

Název W:
Druh

W

dle předmětu:

zadávacího řízenía předmětu plnění veřejné zakázky:
Realizace úspor energie v objektu obecního úřadu Stožice
na stavební práce

Druh VZ dle uýše předpokládané zakázka malého rozsahu
hodnoty:
Výše předpokládané hodnoty bez 91914,Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vycházi z položkového
DPH:
rozpoětu sestaveného kvalifikovaným rozpočtářem.
Dílo bude spolufinancováno zOPŽP
akceotační čísto:í41 97753
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového
Předmét plnění W:
řízeníje provedení a obstarání veškených prací a zhotovení děl
nutných k úplnémudokončenía zprovoznění díla:
Realizace úspor energie v objektu obecního úřadu Stožice
v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentacía touto
zadávací dokumentací.
Předmětem projektu je sníženíenergetické nároěnosti budovy
obecního úřadu v obci stožice.
45000000
Klasiíikace předmětu zakázky dle
- 7 Stavební práce
Tepelné izolace
4532í
000-3
číselníkuNIPEZ:
yýzva k podání nabídky bude zaslána 3 uchazeěům. Zároveň bude výzva k podání nabídky v souladu
seZávaznými postupy pro žadatele a příjemce uveřejněna na webu obce Stožice: http://stozice.cz
Zadávaci dokumentace (dále jen,,ZD") bude poskytnuta všem vyzvaným uchazečŮm k předloŽení
nabídky, kteří projeví zájem o úěast v tomto výběrovém řízeni a souČasně kaŽdému uchazeČi
dodavateli, ktený o tuto veřejnouzakázku projeví zdjem na základě uveřejnění výzvy k podánínabídky
na webu obce stožice.

-

Zadávaci dokumentace - poskytnutí
Zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD") bude poskytnuta všem vyzvaným uchazečŮm k předložení
nabídky, kteří projeví zdjem o účastv tomto výběrovém lizení a současně kaŽdému uchazeČi
dodavateli, ktený o tuto veřejnou zakázku projeví zá]em na základě uveřejnění výzvy k podání nabídky
na webu obce Všemyslice.

-

ZD bude poskytnuta v elektronické podobě na CD, na základě písemnéžádosti na adresu:
avebohemia@seznam.cz a po uhrazenístanovené částky 200,- Kč včetně DPH.

platební podmínkv a způsob předání zD
platební podmínky pro poskytnuti zadávací dokumentace jsou stanoveny následovně:
a) v případě osobního vyzvednutíZD bude úhrada zaplacena v hotovosti při převzetÍ.

Místo pro osobní vyzvednutí: Po předešlételefonické domluvě na adrese:
Eva čechtická, Sedleěko u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav, mob.: +420 606 761 569
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zaslání ZD prostřednictvím Česképošty, bude úhrada řešena dobírkou,
Pokud bude zaslánaZD dle bodu b), bude přiúčtována ke stanovené sazbě částka poštovného dle
sazebníku Česképošty.
b) v případě

Lhůta pro podání nabídky:

11.9.2014 do í7.00 hodin

Místo podání nabídky:

Stožice 63, 389

otevíráníobálek:

11.9.2014v 17.01hodin

0'1

Vodňany

Zadavatel stanovuje, že otevírání obálek není veřejně
přístupné
Místo otevírání obálek:

Stožice 63, 389 01 Vodňany

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje prohlídku místa plněni na 1.9.2014 v 8:00
hod, OU Stožice,

zadávací lhůta:

Uchazeěje svou nabídkou vázán po dobu í20 dnů.
Zadávaci lhůta počínáběžet okamžikem skončenílhůty pro podání
nabídek.

4) Kvalifikace dodavatelů:

Specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Minimální úroveň

odkaz na ěást
zákona, ze které
požadavek vycházi

Doklad o splnění
základn ích kvalifikačn ích
předpokladů

Cestným prohlášením

originál

ZVZ, § 53

dle § 53 odst.1 písm. a)

-k)

Toto prohlášení nesmí
být ke dni podání
nabídky starší90 dnů.

Čestnéprohlášenímusí
být podepsané osobou
oprávněnou jednat za

uchazeče.
Výpis z evidence rejstříku

Doklad nesmí být starší úředně ověřená kopie

trestů fyzických

90 dnů ke dni podání
nabídky - fýká se yšech
členůstatutárního
orgán u (jednatelů, členů
představenstva) a

i

právnických osob

případě právnické
osoby nutno doložit iza
v

ZVZ, § 53
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právnickou osobu.

Potvrzení příslušného
finaněního úřadu, a ve
vztahu ke spotřební dani
čestnéprohlášení.

Potvzení příslušného
orgánu či instituce (ČSSZ).

Doklady nesmí být ke
dni podání nabídky
starší90 dnů.

ZVZ § 53

Potvrzení FU - úředně
ověřená kopie

ČP spotřebnídaň - originál

Doklad nesmí být starší úředně ověřená kopie

ZVZ §

53

90 dnů ke dni podání

nabídky

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání Minimální úroveň
splnění

Výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán

Výpis z
obchodního
rejstříku nesmí být
ke dni podání
nabídky starší90

odkaz na ěást
zákona, ze které
požadavek vycházi

úředně ověřená kopie

ZVZ, § 54, písm. a)

Oprávněnív

úředně ověřená kopie

ZVZ,§ 54, písm. b)

rozsahu

Ne vytisk z elektronické

odpovídajícím

evidence

dnů,

Doklad o oprávnění k
podnikání podle zvláštních
právních předpisů, zejména

doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či

předmětu VZ

- internetu!

licenci

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázáni
splnění

Minimální úroveň

Doklad o ekonomické a
finanění způsobilosti

Cestným prohlášením

originál

splnit

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek

vycházi

ZVZ,§ 50 odst.í písm. c)

VZ

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob ptokázání
splnění

Minimá!ní úroveň

odkaz na část
zákona, ze které
požadavek vycházi
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seznam stavebních
prací provedených
dodavatelem za
posledních 5 let

seznam stavebních
prací, jehož přílohou
musí být osvědčeni
objednatelů o řádném

plnění
nejvýznamnějších z
těchto stavebních prací

*

|

Evropslaý

regioná|ní

minimálně 5 stavebních
prací v oblasti pozemních

staveb, každou s

-o.; l

a

ZVZ,§ 56, odst.3,
písm. a)

rozpočtem min,
400 000,- Kč bez DPH.

každá z těchto stavebních
prací musí být uvedena v
(nejvýzn a mnějšími jsou referenčním seznamu
myšleny stavební
stavebních prací a ke
práce, které jsou
každémusí b,ýt doloženo
požadovány pro splnění osvědčení objednatele ).
minimální úrovně; tato
originál nebo úředně
osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a ověřená kopie dokladu
místo provádění
stavebních prací a musí
obsahovat údajo tom,
zda byly tyto stavební
práce provedeny řádně
(

a odborně )

seznam techniků či
technických útvarů,jež
se budou podílet na
plněníveřejné zakázky

zadavatelem
požadovaný seznam je
uchazeč povinen

originál nebo úředně

ověřená kopie dokladu

ZVZ, § 56, odst.
písm. b)

3,

předložit ve formě
strukturovaných

profesních životopisů

jednotlivých

pracovníků.Uchazeč je

povinen předložit

profesníživotopisy za
nížeuvedené
pracovníky a prokázat

splněnídále uvedených
podmínek:

Stavbwedoucí: min.

vš, autorizace

inženýra, praxe v
oblasti výstavby a

rekonstrukcí
vodohospodářských
staveb, zkušenost
s realizacíalespoň

třech podobných
staveb, a to na pozici

osoby zodpovědné za
vedení stavbv.

- li zadavatel prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeěe. V případě
jinou
osobou musí být zmocnění této osoby součástídokladů, ktenými uchazeč
PodPisu
prokazuje splněn í kvalifikace.
VYŽaduje
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Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, můžeprokázat výpisem ze seznamu
kvalifikovanÝch dodavatelů splnění základních kvalifikačníchpředpokladů v plném rozsahu á
profesních kvalifikačníchpředpokladů v rozsahu, v jakém se údaje o této ěásti kvalifikace uvedené ve
výpisu kryjí s kvalifikačnímipožadavky zadavatele.

Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů, můžeprokázat splnění kvalifikace
v rozsahu vyplývajícímz údalůzapsaných v

'a

certifikátu.

Souěástí nabídky musí být rovněž doklady § 68 odst.

to

3:

a) seznam statutárních orgánů nebo členůstatutárních orgánů, kteřív posledních 3 letech od konce
lhŮty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkěním čiobdobnémpoměru u zadavatele.

(Uchazeč, jehož statutární orgány nebo členovénebyliv pracovněprávním, funkčním čiobdobném
poměru u zadavatele předloží seznam prázdný. Nabídky, které nebudou požadovaný seznam
obsahovat, budou komisí vyřazeny),
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníkůakcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

(NemáJi dodavatel formu akciové společnosti, pak tuto skutečnost dotožíčestným prohlášením),
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavate! stanovuje, že v případě absence jakéhokoJi dokladu v nabídce uchazeče, bude tato
nabídka vyřazena z výběrového řízení.
S) ÚOale o

hodnotícíchkritériích

Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH. Vítěznou nabídkou bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH.
6)

Způsob zpracování nabídky

Nabídka včetně veškených požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém
iazyce.
7) Kontaktní osoba zadavatele
Eva Čechtická

sedlečko u soběslavě 3
392 01 Soběslav
mob.: +420 606 761 569

e-mail: avebohemia@seznam,cz

Ve Stožicíchdne 25.8.2014

oBEc STOzlcE

389 01 VODŇnruva

