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IYázev zakázky:

o,Rekonstrukce střechv kulturního domu v Bělušicích'o

Zadavatel zakázlgl:

obec Bělušice
Bělušice 33, 28002 Bělušice
IČ: 0023 5253

1. PŘEDMLUVA
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámcivýběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona

č. t34/20L6 Sb., o zadáváníveřejných 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 poámínky, 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. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

2.
zadavatel

obec Bělušice

Adresa

Běl ušice 33, 2BOO2 Běl ušice

lc

00235253

Osoba pověřená jednat za zadavatele

Bc. Lukáš Baroch

Telefon

+420 773 983 447

E-mail

oubelusice@sezna m.cz

g. pŘeoMĚrvrŘHNÉ znKÁzKv
Předmětem výběrového řízeníje výměna střechy (550 m2) kulturního domu. Celý
střešní plášť bude demontován až na krov, dojde k uýměně poškozených střešních latí
a bude odstraněn nebezpečný a zdravotně závadný eternit. Nová střecha bude
vyhotovena z betonových tašek.
Dodavatel dle požadavků zadavatele provede poptávané práce specifikované v
příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Příloha č. 1- Technologický popis realizace
akce).

Dalšípodmínky:

o
r

o
o

Nabídková cena bude uvedena včetně dopravy materiálu.

součástístavebních pracíje rovněž zayízení staveniště, vyklizení a uvedení
ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných dokladů,
revizí, osvědčení,atestů, apod.
před zahájením pracíprovede dodavatel vytyčenímísta práce.
uchazeč odpovídá za úplnost specifikace a dodávek při ocenění v rozsahu této
výzvy.

4. KLAslFlKAcE

pŘeonn ĚrU VEŘEJN ÉzlrÁzrv

0
l

l

l

Název

cPV

Stavební práce

|

45000000-7

s. požnonvry run splruĚruí rvnurIrnčruícHpŘropornoŮ R
o

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

a)
b)

c)

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

V

případě společnéúčastidodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. ]_ zákona každý dodavatel samostatně.

Dodavatel můžeprokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria § 77 odst. ]. zákona požadované zadavatelem 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 kvaIifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. zákona, který nesmí být starší
než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost.

9

Doklady o kvalifikaci předkládajídodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením (příloha č. 4).

5.1. ZákIadní způsobilost
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen prokázat sp|nění základní
způsobilosti v souladu s § 74 zákona.

]e-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínl<u 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 1písm. 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 být 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 pro kázá

n

í sp lněn í profesn í způsobilosti

Zadavatel požaduje splněníprofesní způsobilosti v souladu
a), tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

r

s § 77

odst.

1a

odst. 2 písm.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazujícíprofesní způsobilost podle § 77 odst, ]. musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky:

.

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

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

o

seznam 3 referenčníchakcí obdobného charakteru za posledních 5 let s
nákladem minimálně 500 000 Kč vč. DPH. Přehled realizovaných zakázek
uchazeč předloží ve formě čestnéhoprohlášení (příloha č. 4) s uvedením
kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit údaje uváděné v čestném
prohlášení.

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

o
r

.

označenísubjektu, pro který byla zakázka realizována;

stručný popis realizované zakázky,

s

uvedením jejího rozsahu (finančně

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

a

6. PREDPOKLADANA
PŘEDPol

HODN OTA VEREJN

E

ZAKAZKY

Předpokláda ná hodnota veřejné zakázky je 650 000,- Kč vč. DPH.

z. lnůrn n vlísro plruĚruívrŘgruÉznrÁzrv
Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky:

o

září2021

Předpokládaný termín ukončeníplnění zakázky:

o

listopad 2021

MÍsto plnění veřejné zakázky je v centru obce na par. č, 273/1, v k.ú. Bělušice, obec
Bělušice.

8.
Zadávací dol<umentaci tvoří souhrn údajůa dokumentů nezbytných pro zpracování
nabídky, Součástízadávacídokumentace je text této výzvy a její přílohy:
a) Technologický popis realizace akce (příloha č. 1);
b) Vzor krycího listu nabídky (příloha č. 2)

c)

Položkový rozpočet (příloha č. 3);

d)
e)

čestnéprohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace (příloha č, a);
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5).

Kompletní zadávací dokumentace je součástítétovýzvy a je také zveřejněna na úřední
desce obce.

9. zADÁVAcí LHŮTA
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 jevázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávacílhůty.

Nabídková cena bude uvedena v českéměně (Kč).

Překročení nabídkové ceny 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.
Účastník(společně s nabídkovou cenou) podá také položkový rozpočet (příloha č. 3).
Nabídková cena bude zpracována v souladu stímto rozpočtem.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
1

.
.
.

Celková cena bez DPH
DPH

Celková cena s DPH

rr. LHůrn. nnísro n zpŮsog pooÁvÁt!ítlRníorr
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně
dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem vtěchto zadávacích podmínkách.
Nabídky je možno zaslat písemně na adresu Obce Bělušice (adresa: Bělušice 33,28002

Bělušice) nebo předat osobně na podatelně OÚ obce. Lhůta pro podání nabídek je do
16. 8. 202L 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: ,,Rekonstrukce střechy kuIturního domu v Bělušicích" včetně
nápisu,,Neotvírat".
Nabídka bude předložena písemně v jednom originálevlistinné formě,včeském jazyce
a musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších dokladů
a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku.

Uchazečvložídonabídky vyplněný
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 nich 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:

1. Vyplněný formulář "KRYCí L|ST

2.
3.
4.

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 být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky);
položkový rozpočet;

doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické
kvalifikace;
návrh smlouvy (musí blit 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
ra

zítka ).

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

L2.

HoDN

KR!TÉRlí

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

Při hodnocení nabídkové cenyje rozhodná jejívýšev Kč s DPH, která bude uvedena ve
smlouvě o dílo. Jako nejrnihodnější nabídka bude vybrána nabídka nejnižší
nabídkovou cenou. Hodnocení bude probíhat v souladu s § 11-4 zákona.

s

13.
Otevíráníobálek s nabídkamise uskutečnídne L6.8.2O2L v 17:00 vzasedací
místnosti v sídle zadavatele (adresa: OÚ gělušice, Bělušice 33,28OO2 Bělušice).

L4.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být 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
souvisejícídokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručenížádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel
současně všem účastníkům
výběrového iízení,které vyzval, nebo uveřejní vysvětlení
podmínek
zadávacích
včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakVm
uveřejnil oznámení o zahájení výběrového 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. PLATEBNíA oBcHoDNí PoDMíNKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli kompletní cenu za provedení díla.
Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončenídíla, 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 musíobsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění.

Splatnost faktur, které budou mítnáležitosti daňového dokladu se stanovuje na 30 dnŮ
ode dne jejich doručení objednateli.
Fa ktury, 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

fa ktury.
Fa

ktury budou předány objednateli emailem nebo poštou s platností originálu.

16.

osTATN!PoDM!NKY
a
a

Zadavatel sivyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastív zadávacím
Yízení,
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na své elektronické úřední desce.

a
a

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení bez udání
důvodůnebo nepřijmout žádnou nabídku.

V Bělušicích dne 02. 08.202t
Bc, Lukáš Baroch, starosta

obec Bělušice

