OBEC CHRÁST
vypisuje v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v pozdějším znění
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce mateřské školy v Chrástu"
a vyzývá Vás k podání nabídky
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

Obec Chrást
00239194
Chrást 150, 289 14 Poříčany
Miroslav Braňka, starosta

Zadavatel pověřil organizací výběrového řízení společnost KTP, s.r.o., se sídlem
Radešovská 800, 149 00 Praha 4, provozovna Nové Dvory 79, 413 01 Roudnice
nad Labem.
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Hubáček
Mobil:
777 593 288
E-mail:
ktpsro@tiscali.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce mateřské
školy v rozsahu daném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Akce je spolufinancována z prostředků EU,
prostřednictvím ROP NUTS 2 Střední Čechy.
3. Poskytnutí podkladů pro zpracování nabídky
Podklady pro zpracování nabídky, tj. zadávací dokumentace, projektová
dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, budou uchazeči poskytnuty spolu
s výzvou k podání nabídky na CD nosiči. Dokumentace bude poskytnuta bezplatně.
4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovená dle seníku stavebních
prací dodávek a služeb a i s ohledem na cenu stavebních prací v místě realizace a
činí 5.300.000,00 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
nabídky, které takto stanovenou cenu překročí, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je nejpozději 1.7.2014, do 12:00 hod., na adrese pověřené
osoby, tj. KTP, s.r.o., Nové Dvory 79, 413 01 Roudnice nad Labem. Nabídku je
možno doručit osobně nebo doporučeně poštou. V tomto případě je za doručení
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nabídky považováno její převzetí na podatelně zadavatele od doručovatele České
pošty nebo zástupce kurýrní služby.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který 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 činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeli podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení (příloha č. 2).
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který:
a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění. Zájemce musí doložit živnostenská oprávnění
a to na předmět "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".
Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii. Výpis z OR nesmí být starší
než 90 dní.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována podle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 výzvy.
Bude členěna na cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH. Všechny ceny
budou uvedeny v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu
nabídky, jehož vzor je součástí výzvy (příloha č. 1). Cena bude vepsána do návrhu
smlouvy o dílo (příloha č. 3).
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a
bude obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí:
a) Krycí list nabídky.
b) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.
c) Podepsaný návrh smlouvy o dílo.
d) CD s vyplněným výkazem výměr.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (originál+prostá
kopie). Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude podána v listinné
podobě v řádně uzavřené obálce označené “Rekonstrukce mateřské školy Chrást“
a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné uchazeči
zaslat oznámení.
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10. Povinnosti zadavatele:
Zadavatel nezadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ale je povinen dodržet
ustanovení Pokynů pro žadatele a příjemce finančních prostředků z ROP NUTS 2
Střední Čechy, zejména přílohy č. V - Podmínky pro zadávání zakázek. U zakázek
malého rozsahu na stavební práce (limit do 6 mil. Kč bez DPH) je zadavatel povinen
zejména postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného
zacházení a dále vycházet z informací na trhu a svých zkušeností, při zachování
principu hospodárnosti.
11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
a) Zadavatel zveřejňuje výzvu na svojí elektronické úřední desce, která umožňuje
dálkový přístup. Zadávací dokumentaci si uchazeč může objednat na adrese
pověřené osoby, uvedené v záhlaví této výzvy. Výzva bude zveřejněna po celou
lhůtu pro podání nabídek.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
c) Zadavatel upozorňuje uchazeče, že technický dozor na stavbě nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním spojená.
d) Zadavatel upozorňuje, že vítězný uchazeč má povinnost umožnit kontrolu
vynaložených prostředků, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
e) Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z oslovených
uchazečů, kteří podali nabídku.

V Nových Dvorech dne 3.6.2014

Ing.
Jaroslav
Hubáček

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Hubáček
DN: c=CZ, o=KTP, s.r.o. [IČ
25642715], ou=1, cn=Ing.
Jaroslav Hubáček,
serialNumber=P32257,
title=Jednatel
Datum: 2014.06.12 12:29:12
+02'00'

Za zadavatele: Ing. Jaroslav Hubáček
pověřená osoba

Příloha: CD nosič (přílohy č. 1 až 4)
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