obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6
273 01 Kamenné Zehrovice

V Kamenných Žehrovicích dne í '3-2010
(datum odes|ání V'ýzVy)

č.j..1o2o1

Yýzva k podání cenové nabídky nazakázku ma|ého rozsahu:
,,Stavební úpravy Zdravotního střediska v Kamenných Zehrovicích
výměna vnějších výp|ní otvorů..

-

Vážení,
jménem obce Kamenné Žehrovice si Vám dovo|uji před|oŽit výzvu k podáni cenové nabidky
na výše uvedenou veřejnou zakázku ma|ého rozsahu. V sou|adu s ustanovením $ 18 odst. 3
zákona č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v p|atném znění (dá|e jen ,,zákon..), se toto
zadávací řízeníneřídí postupem stanoveným zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota
zakázky nepřekročí |imit pro veřejné zakázky ma|ého rozsahu, zadavate| však bude dodrŽovat
zásady uvedené v $ 6 zákona'
1.

Zadavatel:

obec Kamenné Žehrovice

Kar|ovarská 6
273 01 Kamenné Žehrovice
lC: 00234508
tel: 312 658 003, e-mail: ou.kzehrovice@volnv.cz
Zasioupený: Hanou Jirkalovou, starostkou obce

Osoba pověřená orqanizačním řízením
Markéta Hrdinová
UOInI HOIIV /

lol oz

//

tel: 723 580 635, 318 697 223

e-mail: hm.zakazkv@email.cz

2.

Vvmezení předmětu zakázkv a ieho speciÍikace:
Předmětem veřqné zakázky je rnýměna stávajících dřevěných a kovových-výp|ní vnějších otvorů oken a vstupních dveří na budově Zdravotního střediska V Kamenných Zehrovicích' vč. výměny
vnějších i Vnitřních parapetů. Nové p|astové výp|ně budou zhotoveny v bí|ébarvě v min.
pětikomorovém profi|u s ocelovou pozinkovanou Výztuhou' Zasklení bude provedeno izo|ačním
dvojsk|em U=í,1 Wm2K. Před zahájením stavebních úprav, resp. výroby jednot|ivých prvků bude
nutné zaměřit přesné rozměry stavebních otvorů přímo na stavbě d|e skutečnosti. V případě
nesrovna|ostí mezi projektovou dokumentací a Výkazem Výměr jsou pro zpracování nabídky
směrodatné údaje uvedené ve výkazu výměr (s|epém rozpočtu).

Požadované prác'e b|iže specifikuje projektová dokumentace, kterou zpracova|
Zdeňka Vese|á, T.G'Masaryka 727 , 272 01 K|adno, |Č: 125 69 í 5í .
3.

Předpok|ádaná hodnota zakázkv
Předpok|ádaná hodnota dí|a je

cca 565 000 Kč bez DPH.

-
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4.

Proh|ídka místa p|nění:
Zadavate| nebude organizovat proh|ídku místa p|nění.

Doba p|nění zakázkv:
Předpok|ádaný termín zahájení doby p|nění: 1.4.2010
Termín ukoněení doby p|nění: nejpozději do 30.6'2010
V případě' Že z jakýchko|iv důvodůna Straně zadavate|e nebude moŽné dodrŽet termín zahájení
rea1izace zakázky duben 2010' je zadavate| oprávněn jej posunout na jinou dobu.

Místo p|nění zakázkv:
Kamenné Žehrovice, Mírovénám. 467, objekt zdravotního střediska'
7.

Podmínkv pro získání dokumentace:
zájemce zaš|e písemnou Žádost o poskytnutí e|ektronické Verze projektové dokumentace' výzvy
a Výkazu výměr prostřednictvím e-maj|u: hm.zakazkv@emai|'cz' případně poštou na adresu osoby
pověřené organizačním řízením'Zádost musí obsahovat identifikačníúdaje zdjemce a
e|ektronickou adresu pro zas|ání dokumentace. Dokumentace bude poskytnuta prostřednictvím
e|ektronické pošty na e.mai|ovou adresu uvedenou v Žádosti.
Případné dotazy k zadávacím podmínkám veřqné zakázky musí být doručeny osobě pověřené
organizačním řízením, tj' Markétě Hrdinové (nej|épe prostřednictvím e|ektron|cké pošty:
hm.zakazkv@email'cz) nejpozději do 10.3.2010 do í 2:00 hodin. Případné dodatečné informace
vč. odpovědí budou zas|ány všem zájemcům' kteÚm by|a poskýnuta dokumentace a to
e|ektronickou poštou na e-mai|ovou adresu uvedenou v Žádosti o poskytnutí dokumentace.

Způsob zpracování cenové nabídkv - obsah a forma:
Nabídka musí bý zpracována v českémjazyce a musí obsahovat:

.
'
.

r
'

|dentifikačníúdaje uchazece - obchodní jméno nebo název, síd|o, právní formu,
identifikačníčís|o'jméno a příjmení osoby odpovědné jednat jménem či za uchazeče,
Včetně te|efonického a elektronického spojení (e.mai|)
Ce|kovou cenu bez DPH' samostatně DPH a cenu včetně DPH' jako nejvýše přípustnou

souhrnný rozpočet nák|adů zpracovaný d|e výkazu výměr (s|epého rozpočtu) pro realizaci
zakázky
Doklady o sp|nění kva|ifikace

Podepsaný návrh sm|ouvy

Nabídková cena bude zpracována v sou|adu se zadávacími podmínkami výzvy a po poIoŽkách
v souladu s výkazem výměr, resp. nabídkovým (s|epým) rozpočtem, ktený je součástíprojektové
dokumentace. Oceněný rozpočet bude součástínabídky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu,

tj' ce|kovou cenu za provedení ce|ého plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena V Kč
v č|enění:nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)' samostatně DPH a nabídková cena

včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako ,,cena pevná a nejvýše přípustná... Cena
obsahuje Veškerénák|ady dodavate|e nutné k rea|izaci dí|a. Uchazeč je povinen před stanovením
nabídkovéceny prověřit dostupnost navrhovaných materiá|ů a komponentů na trhu. Pozdější
poŽadavek uchazeče na změnu nabídkové ceny z důvodu nedostupnosti V nabídce navrŽených
materiáIů a komponentů na trhu nebude zadavate|em akceptován.

Uchazeč ve své nabídce před|oží návrh sm|ouvy' ktenj' musí po obsahové stránce odpovídat
podmínkám výzvy a V|astní nabídce uchazeče. NáVrh sm|ouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a musí obsahovat ujednání o tom, Že se zhotovite|
(dodavate|) zavazqe provést Vícepráce či akceptovat případné méněpráce, které budou vyžádány

objednate|em, a to na zák|adě sm|uvními stranami odsouh|aseného
ke sm|ouvě o dí|o.

9.

a

podepsaného dodatku

KvaIifikačnípředpok|adv:
Zadava|e| si vymiňuje, Že uchazeč pro prokázání kva|ifikačních předpok|adů jako součást nabídky
předIoŽí:

a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud ]e v něm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence,

b)

doklad o oprávnění k podnikání pod|e zv|áštních právních předpisů V rozsahu odpovídajícím
předmětu veřqné zakázky, zejména dok|ad prokazující přís|ušnéživnostenské oprávnění
či |icenci,

c)

pokud je v ní zapsán, ne staršíneŽ 90 dnŮ,

čestnéproh|ášení o bezúhonnosti firmy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče (Viz pří|oha - Vzor).

Přís|ušnédok|ady pod|e písmena a) a b) je možnév nabídce před|ožit v prostých kopiích. Úředně
ověřené kopie těchto dokladů před|oží vybraný dodavate| zadavate|i před podpisem sm|ouvy
zadavatelem.

í0. Podání nabídkv:
Nabídky je nutno doručit do podate|ny oÚ Kamenné Žehrovice nejpozději do 16.3.20ío do í2:00
hodin v uzavřené obá|ce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče' Na obá|ce musí být uvedena adresa uchazeče. obá|ky je nutné označit hes|em:
,,Stavební úpravy Zdravotního střediska v Kamennýctr Žetrroviiíétr výměna vnějších
výp|ní otvorů..- NEoTVÍRAT. Nabídky je moŽné podáVat poštou nebo osobně.
Úřední hodiny podate|ny jsou: Po, St 8:0O aŽ 12:0O a 13:00 až 17:oo hodin. V pos|ední den pro
podání nabídek bude zajištěn provoz podate|ny pro osobní podání nabídek od 8:00 do 12:00
hodin.

-

Nabídky, které budou zadavate|i doručeny po up|ynutí lhůty pro podávání nabídek' nebudou
otevírány a hodnoceny. o této skutečnosti bude uchazeč písemně vyrozuměn.

íí.Kriteria

hodnocení nabídkv a termín otevírání obá|ek:

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižšínabídková cena (bez DPH).
otevíráníobá|ek s nabídkami Se uskutečnídne 16.3'2010 V 15:30 hodin v síd|e zadavate|e.
otevírání obá|ek se mohou zÚčastnit uchazeči, .jejichž nabídky byly zadavate|i doručeny ve |hůtě
pro podání nabídek a osoby pověřené zadavate|em' Za uchazeče se mohou otevírání obá|ek

zúčastnitmaximá|ně 2 zástuoci.

12. Zárukv:
Zadavate| poŽaduje poskytnutí záruk na provedené dí|o V minimá|ní výši 60 měsíců.

13. P|atební a obchodní podmínkY:
Zadavate| nebude poskýovat zálohy. Práce a dodávky budou uhrazeny po řádném předání a

převzetí dí|a. Doba splatnosti daňového dok|adu bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
doručenídaňového dokladu zadavate|i. NebudeJi faktura splňovat veškeréná|eŽitosti daňového
dok|adu nebo bude mít.jinézáVady v obsahu, bude zadavate| oprávněn ji ve |hůtě její sp|atnosti
dodavate|i vrátit a dodavate| bude povinen Vystavit zadavateli fakturu opravenou či dop|něnou.
V případě Vrácení faktury dle předcházející věty se dnem jejího doručenídodavate|i |hůta její
sp|atnosti přerušuje a znovu počínáběŽet až dnem nás|edu.jícím po dni, kdy by|a opravená nebo
dop|něná faktura, sp|ňujícívšechny ná|ežitosti daňového dok|adu doručena zadavate|i. Dnem
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z Účtu zadavate|e.

Nabídková cena bude stanovena jako ,,cena pevná a nejvýše přípustná',' bude ji možno měnit
jen písemným odsouhIasením obou SmIuVních stran.

14. Da|šípodmínkv:
Zadavale| nepřipouští variantní řešení nabídky' Nabídky, které nebudou po obsahové stránce
úp|nénebo nebudou zpracovány v sou|adu s poŽadavky výzvy, budou vyřazeny z da|šího
hodnocení' o vyřazení nabídky a důvodu vyřazení bude uchazeč písemně vyrozuměn. zadavate|
si vyhrazuje právo zadáni zakázky ma|ého rozsahu zrušit. Uchazeč nemá právo na náhradu
nák|adů spojených s účastív zadávacÍm řízení veřejné zakázky ' Nabídky se uchazečůmnevracejí
a zůstáVají u zadavate|e jako součást dokumentace o zadání Veřeiné zakázky '

Pří|ohv: Čestnéproh|ášení (Vzor)

Cestné prohlášení
o splnění základních kva|ifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou

zakázku

Proh|ašuji tímto na svou čest, že:

a)

uchazeč, popřípadě žádný z ě|eni statutríl.ního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločineckéskupiny, trestný čin účasti

na organizované zločineckéskupině, legalizace ýnosů z trestné činnosti' podílnictví,

b)

c)
d)

přijímání úpIatku, podplácení, nepřímého úplatkářswí, podvodu, úvěrovéhopodvodu, včetně
případů'kdy jde o přípravu nebo pokus riebo účastenstvína takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
uchazeč, popřípadě žádný z členůstatutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin' jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
č inu:

uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplniI skutkovou podstatu jednání neka|é soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ($49 obchodního zákoníku),
vůčirnajetku uchazeče neprobíhá inso|venční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenčnínávrh nebyl Zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě

nák]adů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela

e)
f)
g)
h)

i)

nepostačujícínebo zavedena nucená správa podle zv|áštních právních předpisů,
uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku není v likvidaci,
uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedop|atky. a to jak v Ceské republice,
tak v Zemi sídla, místa podnikání či byd|iště dodavatele,
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojišténí,
a tojak v Českérepublice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydIiště dodavatele,
nemám nedop|atek na pojistném a na penále na sociální zabezpečenía příspěvku na státní

v Ceské repub|ice. tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele.
uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
politiku zaměstnanosti, a to jak

Toto prohlášení podepisujijakoŽo osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

(titul, jméno, příjmení, funkce) podpis

