obec Kamenné Žehrovice
Kar|ovarská 6
273 01 Kamenné Žehrovice

V Kamenných Žehrovicích dne 23'7.2oo9
(datum odes|ání uýzuy)

č'j.: 9111

Výzva k podání cenové nabídky nazakázku malého rozsahu:
,,Nové zastřešení Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích..
VáŽení.
jménem obecního úřadu Kamenné Žehrovice si Vám dovo|uji předloŽit výzvu k podání cenové
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku ma|ého rozsahu. Vsou|adu s ustanovením $ 18
odst' 3 zákona č. 137|2006 sb', o veřejných zakázkách, v platném znění (dá|e jen ,,zákon..),
se toto zadávaci řízeníneřídí postupem stanoveným zákonem, nebot' ce|ková předpok|ádaná
hodnota zakázky nepřekroěí |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
|Č: 00234508
tel: 312 658 003, e-mail. ou.kzehrovice@volnv.cz
Zastoupený: Hanou Jirka|ovou, starostkou obce

osoba pověřená oroanizačnímřízením

/Adresa pro vyŽádání projektové dokumentace/

Josef Hrdina

Do|ní Hbity 77
262 62
Tel. 724 292 315, 318 697 223
E-mail: evord@seznam.cz
2.

Vvmezení předmětu zakázkv a ieho specifikace:

Předmětem veřejné zakázky je provedení nového zastřešení objektu mateřské školy, a to
v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr (slepý rozpočet)' Projektová dokumentace

zároveň řeší rekonstrukci obvodového p|áště a výměnu výp|ní otvorů, přičemŽ tyto práce nejsou
předmětem této zakázky. Předmětem této zakázky je pouze zhotovení nové konstrukce střechy
vč. zateplení, výměna klempířských prvků a řešení nové hromosvodové sítě.
Stávající p|ochá střecha objektu je pokrýa Živičnou krytinou. Nová střešní konstrukce bude
provedena z dřevěných vazníkůa finá|ní zakrylí střechy bude provedeno |ehkou střešní krytinou
s komp|etním systémem zajišťujícímodvod vody. Dá|e bude provedeno zatep|ení střechy, a to
na stropní konstrukci pod nově provedeným krovem. Na objektu je umístěn hromosvod, kteý bude
nutné odstranit a po zhotovení nové střechy bude instalován nově, vč. revize. Součástínové
konstrukce střechy bude dodávka a montáŽ veškeých k|empířských prvků.
Vzhledem ke skutečnosti, Že se jedná o provoz mateřské ško|y, musí dodavate| dbát zvýšené
bezpečnosti dětí a prováděné práce koordinovat tak, aby neby| zásadně omezován běŽný provoz
zařizení.

PoŽadované práce blíŽe specifikuje projektová dokumentace, kterou zpracova|
Zdeňka Vese|á, T.G.Masaryka 727 , 272 01 K|adno, |Č: 125 69 151.
Předpok|ádaná hodnota dí|a je cca 2 mi|. Kě bez DPH.

3.

FORSTAV

-

Prohlídka místa plnění:
Proh|ídka místa p|nění se uskutečnídne 30.7.2008 v11:00 hodin

před budovou MŠ,ul. Školníčp. 1 1,t.

4.

_

se srazem

účastníků

Doba p|něnízakázkv:
Předpok|ádaný termín zahájení doby p|nění: srpen 2009
Termín ukončenídoby plnění: nejpozději do 30.11.2009
V případě, že z jakýchko|iv důvodůna straně zadavatele nebude moŽné dodrŽet termín zahájení
realizace zakázky srpen 2009, je zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu.

5.

Místo p|nění zakázkv:
Kamenné Žehrovice,

6.

u|.

Ško|níčp. 1 11, objekt MŠ.

Podmínkv pro získáníproiektové dokumentace a vÝše nák|adů souviseiícís. poskvtnutím

dokumentace:

Dodavatel zaš|e závaznou objednávku na projektovou dokumentaci prostřednictvím e.mai|u:
evord@seznam.cz, případně poštou na adresu osoby pověřené organizačnímřízením. objednávka
musí obsahovat identifikačníúdaje dodavatele (pro fakturaci) a přesnou doručovací adresu
pro zas|ání dokumentace' Dokumentace bude dodavate|i zas|ána prostřednictvím Česképošty
dobírkou za částku 850,-Kč. Dok|ad (faktura) o zap|acenídobírky bude při|ožen k zási|ce.

7.

8.

Způsob zpracování cenové nabídkv - obsah a forma:
Nabídka musí být zpracována v českémjazyce a musí obsahovat:
. |dentifikačníúdaje uchazeče _ obchodní jméno nebo název, síd|o, právní formu,
identifikačníčíslo,jméno a příjmení osoby odpovědné jednat jménem či za uchazeče,
včetně te|efonického a e|ektronického spojení (e-mai|)
. Ce|kovou cenu bez DPH a cenu včetně DPH, jako nejvýše přípustnou
. Souhrnný rozpočet nákladŮ zpracovaný dle slepého rozpočtu pro realizaci zakázky
. Reference obdobných zakázek za pos|edních 5 |et ve formě proh|ášení
. Dok|ady o splnění kva|ifikace
. Záruční|hŮtu na provedené dí|o v min. trvání60 měsíců
. Podepsaný návrh sm|ouvy o dí|o

Kva|ifikačnípředpokladv:
Zadavate| si vymiňuje, že uchazeč pro prokázání kva|ifikačních předpok|adů jako součást nabídky
předloŽí:

a)
b)

výpis z obchodního rejstříku' pokud je v něm zapsán, ne staršíneŽ 90 dnů,

c)

doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavate|em třetíosobě v minimálnÍ
výši 3 mil. Kč, případně sm|ouvu o smlouvě budoucí čijiný jednoznačný závazek pojistite|e,
Že s dodavate|em, pokud bude jeho nabídka vybrána pojistnou sm|ouvu uzavře,

d)

podepsané čestnéprohlášení (viz příloha - vzor).

přís|ušnéoprávnění

k podnikáníve vztahu

k plnění zakázky (Živnostenský |ist),

Příslušnédoklady pod|e písmena a), b), c) je moŽné v nabídce před|oŽit v prostých kopiích. Úřeoně
ověřené kopie dokladů pod|e písmena a) a b) a ověřenou kopii pojistné sm|ouvy před|oŽí vybraný
dodavate| zadavate|i před podpisem sm|ouvy zadavate|em.
9.

Podání nabídkv:
Nabídky je nutno doručit do podate|ny oÚ Kamenné Žehrovice nejpozději do ío.8.2oo9 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 uchazeěe. obálky je nutné označit hes|em:
,,Stavební úpravy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích.. . NEOTVÍRAT. Nabídky je
moŽné podávat poštou nebo osobně.
Úřeoni hodiny podate|ny jsou: Po, St 8:00 aŽ 12:oO a 13:00 až fi:aO hodin.

Nabídky, které budou zadavate|i doručeny po uplynutí |hůty pro podávání nabídek, nebudou
otevírány a hodnoceny. o této skutečnosti bude uchazeč písemně vyrozuměn.
10. Kriteria hodnocení nabídkv

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejniŽšínabídková cena. otevíráníobá|ek
s nabídkamise uskutečnídne10.8.2009 v 16:15 hodin v sídle zadavate|e'
11. P|atební a obchodní podmínkv:

Zadavate| nebude poskytovat zá|ohy. Práce a dodávky budou hrazeny na zák|adě soupisu
provedených prací až do výše 90 % nabídkovéceny' Zbývajících10 o/o z nabídkovéceny uhradí
zadavate| po odstranění veškených vad a nedodělků. Doba sp|atnosti daňových dok|adů bude
stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručenídaňového dokladu zadavateli. Nebude-|i
faktura sp|ňovat veškeréná|ežitosti daňového dok|adu nebo bude mít jiné závady v obsahu,
bude zadavate| oprávněn ji ve lhůtě její sp|atnosti dodavateli vrátit a dodavate| bude povinen
vystavit zadavateli fakturu opravenou či dop|něnou' V případě vrácení faktury d|e předcházejíci
věty se dnem jejího doručenídodavate|i |hůta její sp|atnosti přerušuje a znovu počínáběŽet
aŽ dnem nás|edujícím 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 účtuzadavatele'
Nabídková cena bude stanovena jako ,,cena pevná a nejvýše přípustná.., bude ji moŽno měnit
jen písemným odsouh|asením obou sm|uvních stran. Cena bude obsahovat veškerénák|ady
dodavate|e nutné k rea|izaci dí|a. Uchazeč ve své nabídce před|oŽí návrh sm|ouvy, kteý musí
po obsahové stránce odpovídat podmínkám soutěŽe a vlastní nabídce uchazeče. Návrh sm|ouvy
musí být podepsán osobou oprávněnou jednatjménem či za uchazeče.
12. Da|šípodmínkv:
Zadavate| nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídky, které nebudou po obsahové stránce
Úp|né nebo nebudou zpracovány v sou|adu s poŽadavky výzvy, nebudou hodnoceny' Zadavate| si
vyhrazuje právo zadánÍ zakázky ma|ého rozsahu zrušit. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů
spojených s účastíve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečůmnevracejí a zůstávají u zadavate|e
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Přílohv: Čestnéproh|ášení

Čestne prohlášení
o splnění základních

kvalifikačníchpředpok|adů uchazeče o veřejnou zakázku

Prohlašuji tímto na svou čest, že:

a)

uchazeč, popřípadě žádný z členůstatutírního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zloěinecké skupiny, trestný čin účasti

na organizované zločineckéskupiné' |egalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví'

b)

c)

přijímání úplatku, podplácení, nepříméhoúplatkářství, podvodu' úvěrovéhopodvodu' včetně
případů'kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvína takovém trestném činu' nebo
došlo k zab|azeni odsouzení za spácháni 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 kzab|azeni odsouzení zaspáchžni takového trestného
činu;
uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatujednání nekalé soutěŽe
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ($49 obchodního zákoníku)'

d) vůěi majetku

uchazeče neprobíhá insolvenční řizeni, v němž by bylo lydáno rozhodnutí
nebo
insolvenčnínávrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
o úpadku
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto' že majetek by| zce|a
nepostačujícínebo zavedenanucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) uchazeě o předmětnou veřejnou zakiykunení v likvidaci,
0 uchazeě němá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Českérepublice,
takv zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v Českérepublice, tak v zemi sídla, místa podnikání ěi bydliště dodavatele,
h) nemám nedoplatek na pojistném a na-penále na sociální zabezpeěeni a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikrání
či bydliště dodavatele.
popř. odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
uchazeě,
D
potrestan a ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opaření podle zvláštních právních
předpisů.

Toto prohlášení podepisuji jakožo osoba oprávněná jednat jménem čizauchazeč'e.

(titul, jméno' příjmení, funkce) podpis

