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Ndzev zakdzky:

,rPoíízenísestavy kontejnerů pro provoz
samoobslužného obchodu v obci Bělušice'o

Zadavatel zakázlE:

Obec Bělušice
Bělušice 33, 28002 Bělušice
IČ: 0023 5253

1. PŘEDMLUVA
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona č.
L34l20L6 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon"|,
Podrobnosti k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách zadávací
dokumentace. Podáním nabídky v zadávacím řízenípřijímá uchazeč plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
podmínkám.
Podáním nabídky s tímto, tak jako s dalším zpracováním svých osobních údajů,
vyslovuje uchazeč souhlas dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 110/20].9 Sb. o
zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

2.
zadavatel

obec Bělušice

Adresa

Bělušice 33, 28002 Bělušice

lc

00235253

Osoba pověřená jednat za zadavatele

Bc. Lukáš Baroch

Telefon

+420 773 983 447

E-mail

oubel usi ce (osezna m.cz

s. pŘroníĚrvrŘHNÉ znKÁzry
Předmětem tohoto projektu je dodání dvou kusů kontejnerových modulů včetně
příslušenstvípro účelyprovozování prodejny potravin v obci Bělušice.
Dodavatel dle požadavkůzadavatele dodá kontejnery a jejichvybavení pro provoz
smíšenéhoobchodu specifikované v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (příloha
č. 1 - Technologická specifikace prodejny).
Dalšípodmínky:

o

o
o
4.

součástídodávky je rovněž zayízenístaveniště, vyklizení a uvedení ploch do
původníhostavu, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí,
osvědčení,atestů, a pod.
před zahájením dodávky a montáže provede dodavatel vytyčenímísta práce.
uchazeč odpovídá za úplnost specifikace a dodávek při ocenění v rozsahu této
vÝzw.

KLAslFtKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ zAKÁzKY
Název

Obytné buňky

cPV

442tl2oo-4

s. požnonvry ruR spltuĚruí rvnurlrnčruícnpŘropornoů n
způsogllosrl

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svou
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a)
b)

c)

V

splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona;
splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona;
splněnítechnickékvalifikace podle § 79 zákona.

případě společnéúčastidodavatelů prokazuje základní způsobilost

a

profesní

způsobilost podle § 77 odst, 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Dodavatel můžeprokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria § 77 odst. 1 zákona požadovanézadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit doklady uvedené v § 83 zákona.

Dodavatelé rovněž mohou prokazovat splnění základní

a

profesní způsobilost

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. zákona, který nesmí
být staršínež 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní
způsobilost nebo profesní způsobilost.

předkládají dodavatelé v nabídkách
nahradit čestným prohlášením (příloha č. a).

Doklady

o kvalifikaci

v

kopiích a mohou je

5.1. Základní způsobilost
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen prokázat splnění základní
způsobilosti v souladu s §74 zákona.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.

Čestnéprohlášení (příloha č. 4) musí b,it podepsáno oprávněnou osobou/osobami
jednat jménem či za dodavatele a nesmí b,it k poslednímu dni, ke kterému má b,it
prokázáno splnění kvalifikace, starší3 měsíců.

5.2. Profesní způsobilost
Způsob prokázá

n

í splněn í profesn í zp

ůsobilostI

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti v souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2
písm. a), tzn.,že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
. výpisz obchodního rejstříku nebo jiné obdobnéevidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence Wžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovanéhokritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky:

o

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky.

5.3. Technická kvalifi kace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

.

seznam 3 referenčních akcí obdobného charakteru za posledních 5 let s
nákladem minimálně 400 000 Kč vč. DPH. Přehled realizovaných zakázek
uchazeč předloží ve formě čestnéhoprohlášení (příloha č. a) s uvedením
kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit údaje uváděné v čestném
prohlášení.

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

o
.
o

označenísubjektu, pro který byla zakázka realizována;

stručný popis realizované zakázky,

s

uvedením jejího rozsahu (finančně

vyjádřeného v Kč);
období, ve kterém byla zakázka realizována.

6.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 42O 000,- Kč vč. DPH.
7.
Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky:

o

březen 2021

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

o

březen2O2L

Místem plnění veřejné zakázky je část pozemku parc. č. 329 v k.ú. Bělušice, obec
Bělušice.

8.
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajůa dokumentů nezbytných pro zpracování
nabídky. Součástízadávací dokumentace je text této r4izvy a její přílohy:
a) technická specifikace a výpis prvků (příloha č. 1);

b)

c)

souhrnná a technická zpráva (příloha č. 2);
krycí list nabídky (příloha č, 3);

d)
e)

čestnéprohlášení o splnění způsobilosti a kvaIifikace (příloha č. 4);
návrh smlouvy o dílo (příloha č.5).

Kompletní zadávací dokumentace je součástí této výzvy a je také zveřejněna na
úřední desce obce.

9. zADÁVncí lHŮrn
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazečisvými nabídkami vázáni, Uchazeči
jsou svými nabídkami vázáni od okamžiku skončenílhůty pro podání nabídek a
zadávací lhůta končídnem uzavřenísmlouvy o dílo. Uchazeč je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávacílhůty.

ro.požaoavrr Nn způsog zpRRcovÁt{í NngíorovÉcrNv
Nabídková cena bude uvedena v českéměně (Kč),

Překročení nabídkovéceny je možnépouze za předpokladu, že v průběhu realizace
dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude
nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena maximální, platná po celou dobu
dodávky až do úplnéhozaplacení. Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady,
jejichž vynaloženíuchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně
dopravy, pojištění při transportu, zaškolení apod.
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá položkový rozpočet jako
vyplněný výkaz výměr. Nabídková cena bude zpracována v souladu s tímto rozpočtem
podle soupisu dodávek a služeb. Oceněný položkový rozpočet bude součástínabídky
a bude ve shodné podobě a struktuře údajůjakou poskytl zadavatel uchazečŮm
(příloha č. 4).
Nabídková cena bude uvedena v členění:

.
.
.

Celková cena bez DPH
DPH

Celková cena s DPH

rr.LHůrn. rMísro n způsog pooÁvÁNí Nngíorr
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně
dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách,
Nabídky je možno zaslat písemně na adresu Obce Bělušice (adresa: BěluŠice 33,
28OO2 Bělušice) nebo předat osobně na podatelně OÚ obce. Lhůta pro podání
nabídek je do 29. t. 2020 do 12:00 hodin. Nabídky musí b,it v obou případech v
uzavřené obálce, která bude nepoškozena a neporušena a opatřena na uzavření
razítky uchazečůa označeny nápisem: ,,Pořízeni sestavy kontejnerŮ pro provoz
samoobslužného obchodu v obci Bělušice" včetně nápisu,,Neotvírat".

Nabídka bude předložena písemně v jednom originále v listinné formě, v Českém
jazyce a musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších
dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku. Uchazeč vložído nabídky
návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č.
5).

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou takto označeny, nebo ty,
které budou poškozeny tak, že se z ních dá obsah vyjmout. Nabídky předložené po
uplynutí soutěžnílhůty nebudou přijaty. Každý uchazeč můžepodat pouze jednu
nabídku. Nabídka se podává písemně ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka musí obsahovat:

t.

Vyplněný formulář "KRYCí LlsT NABÍDKY", opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k
tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí b,ýt součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky);
položkouý rozpočet;

2.
3. vyplněný
4. doklady

5.

dokument ,,Technická specifikace a výpis prvků";
prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické

kvalifikace;

návrh smlouvy (musí b,it podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a
podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z
Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem
razítka).

Pokud nabídka nebude v každémohledu odpovídat zadávacím podmínkám, můžeb,ýt
vyřazena.

L2.
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel
bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižšínabídkové ceny v Kč s
DPH.

Při hodnocení nabídkovéceny je rozhodná její výše v Kč s DPH, která bude uvedena
ve smlouvě o dílo. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejniŽŠÍ
nabídkovou cenou. Hodnocení bude probíhat v souladu s § 114 zákona.

13. LHUTA A
Otevíráníobálek s nabídkami se uskutečnídne 29. L.2O2I v 17:00 v zasedací
místnosti v sídle zadavatele (adresa: OtJ gělušice, Bělušice 33,28002 Bělušice).

14.VYSVĚTLEN Í ZADÁVACÍCH PODM ÍN EK
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí b,ýt zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek mŮže
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel nebo pověřená osoba odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručenížádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel
současně všem účastníkům
výběrového Yízení, které vyzval, nebo uveřejní vysvětlení
zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřej ni l ozná mení o za háj ení uiběrové ho řízení,

Zadávací podmínky obsaženév zadávací dokumentaci můžezadavatel změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací
dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným zpŮsobem
jako zadávacípodmínka, která byla změněna nebo doplněna.

15.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli kompletnícenu za provedení díla.

Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po
částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Bez
potvrzeného předávacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem povaŽuje za
neplatný.

Daňový doklad bude zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o
předání a převzetí předmětu zakázky, s využitímcenových údajůpodle platné a
podepsané smlouvy o dílo, případně podle dodatků ke smlouvě.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č, 23512004 Sb.,

v

platném

znění.

Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu se stanovuje na 30
dnů ode dne jejich doručeníobjednateli.

Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního
dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacenÍ. V takovém
případě lhůta splatnosti 30 dnů počínáběžet znovu, ode dne doruČeníopravené
faktury.
Faktury budou předány objednateli emailem nebo poštou s platností originálu.

16. osTATNí PoDMíNKY

r
o
o

o
o

zadavatel sivyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávacípodmínky.
uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastív zadávacím
řízení.

zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na své elektronické úřední desce.
zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení bez udání
důvodůnebo nepřijmout žádnou nabídku.

V Bělušicích dne 17. OL,2020

_3ý
Bc. Lukáš Baroch, starosta

obec Bělušice

obec eĚLuŠlce

Bětušice 33, 280 02 Kolín
lČ: 00235253

