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V Klobukách dne 25. 03. 2014
(datum odeslání výzvy)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:
,,Vestavba učebny pro polytechnickou výchovu
v podkroví budovy ZŠ Klobuky“
Vážení,
jménem obce Klobuky si Vám dovoluji předložit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
1. Zadavatel:
Obec Klobuky
9. května 62
273 74 Klobuky
IČ: 00234524
Tel.: 312 579 583
Fax: 312 579 560
Email: klobuky.obec@tiscali.cz
Zastoupena: Soňou Ottovou, starostkou obce
Kontaktní osoba zadavatele: Vladimír Procházka, místostarosta obce (tel. 725 438 282)
2. Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících
s provedením zakázky ,,Vestavba učebny pro polytechnickou výchovu v podkroví budovy ZŠ
Klobuky“.
V rámci zakázky bude v podkroví v místě stávajících kabinetů vestavěna nová učebna pro
polytechnickou výchovu, bude vybourána příčka mezi kabinety. V podkroví bude provedena nová
podlaha, obklad stěn sádrokartonem, osazeny nové dveře a okna, podkroví bude zatepleno. V místě
vestavby nové učebny, bude upraven rozvod vytápění, vodovod, kanalizace, vnitřní elektroinstalace a
osvětlení. Smyslem provedení nástavby je zajištění třídy v podkroví budovy základní školy pro
praktickou výchovu žáků na prvním i druhém stupni. Nová učebna je navrhována pro 15 -20 žáků.
Stávající budova je ve dvou nadzemních podlažích, v podkroví bude nově vestavěna učebna – bude
provedena výměna otopných těles v přízemí a v 1. patře při zachování dimenzí těles, v podkroví
vychází návrh z výpočtu tepelného výkonu.
Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu.
Projektová dokumentace a orientační výkazy výměr pro danou zakázku jsou součástí této výzvy. Pro
zpracování nabídky jsou směrodatné údaje uvedené v projektové dokumentaci.
Prohlášení zadavatele:
Zadavatel prohlašuje, že pokud výkaz výměr obsahuje konkrétní názvy a označení materiálů či
výrobků, nebude uchazeč brát na tyto údaje zřetel a v nabídce je oprávněn navrhnout jím kvalitativně
a technicky obdobné řešení.
3. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí dohodě na tel. č. 725 438 282.

4. Časová specifikace - doba plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 15. 6. 2014
Termín ukončení plnění: nejpozději do 20. 8. 2014
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení
realizace zakázky červen 2014, je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu.
5. Místo plnění zakázky:
Obec Klobuky, ul. Nová budova čp. 8 na st. p. č. 18 v k.ú. Klobuky.
6. Zadávací dokumentace:
Zájemce obdrží zadávací dokumentaci - elektronická verze vč. příloh – PD + výkaz výměr - slepý
rozpočet zároveň s touto výzvou.
7. Způsob zpracování cenové nabídky - obsah a forma:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
♦ Identifikační údaje Uchazeče - obchodní jméno nebo název, sídlo, právní formu, identifikační
číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, včetně telefonického a
elektronického spojení (email);
♦ Celkovou cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu včetně DPH;
♦ Souhrnný rozpočet nákladů zpracovaný dle slepého rozpočtu (výkazu výměr) pro realizaci
zakázky (případné více či měněpráce uvádějte pod čarou);
♦ Doklady o splnění kvalifikace;
♦ Podepsaný návrh smlouvy o dílo.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami výzvy a po položkách v
souladu s výkazem výměr, resp. nabídkovým (slepým) rozpočtem. Oceněný rozpočet bude součástí
nabídky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Cena bude obsahovat veškeré náklady
dodavatele nutné k realizaci díla.
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, který musí po obsahové stránce odpovídat
podmínkám výzvy a vlastní nabídce uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu či doplnění
předložené smlouvy uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto zmocnění.
Do smlouvy uchazeč závazně vloží tato ustanovení:
Dodavatel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V případě, že se objednateli s ohledem na financování nepodaří zajistit finanční prostředky na
realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně odložit provedení
díla na pozdější dobu, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní
stranu.

Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, že se zhotovitel (dodavatel) zavazuje provést vícepráce či
akceptovat případné méněpráce, nebo změnu materiálů, které budou vyžádány objednatelem, a to na
základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu.
8. Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel si vymiňuje, že uchazeč pro prokázání kvalifikačních předpokladů jako součást nabídky
předloží:
a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší než 90 dnů;
b. příslušné oprávnění k podnikání ve vztahu k plnění zakázky (živnostenský list nebo výpis
z živnostenského rejstříku);
c. uchazeč se prokáže osvědčením o autorizaci ve vztahu k plnění zakázky;
d. doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši
plnění 10 mil. Kč;
e. reference obdobných zakázek za posledních 3 roky ve formě prohlášení;
f. čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (viz příloha - vzor).
Příslušné doklady podle písmena a) až d) je možné v nabídce předložit v prostých kopiích.
Úředně ověřené kopie těchto dokladů předloží vybraný dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy
zadavatelem.
9. Podání nabídky:
Nabídky je nutno doručit zadavateli nejpozději do 14. 4. 2014 do 12:00 hodin v uzavřené obálce
opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a doručovací
adresou uchazeče. Obálky je nutné označit heslem: ,,Vestavba učebny pro polytechnickou výchovu
v podkroví budovy ZŠ Klobuky“ - NEOTVÍRAT. Nabídky je možné doručit osobně v úředních
dnech Po, St 8:00 až 11:00 a 12:00 až 17:00 hodin nebo poštou na adresu sídla zadavatele: Obec
Klobuky, 9. května 62, 273 74 Klobuky.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebudou otevírány
a hodnoceny.
10. Kritéria pro hodnocení nabídek a termín otevírání obálek:
Hodnotící kritéria pro zadání zakázky:
♦ 80% nabídková cena (vč. DPH);
♦ 10% záruční doba;
♦ 10% reference.
11. Platební a obchodní podmínky:
Úhrada provedených prací bude prováděna na základě vzájemně odsouhlasených soupisů
provedených prací 1x měsíčně. Splatnost faktur je 30 dnů. Fakturace bude prováděna do výše 90%
z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude zadavatelem proplaceno po ukončení
přejímacího řízení a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. Doba splatnosti
daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu nebo bude mít jiné
závady v obsahu, bude zadavatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti dodavateli vrátit a dodavatel bude
povinen vystavit zadavateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dle
předcházející věty se dnem jejího doručení dodavateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná
běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura, splňující všechny
náležitosti daňového dokladu doručena zadavateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované
částky z účtu zadavatele.

12. Další podmínky:
Nabídky, které nebudou po obsahové stránce úplné nebo nebudou zpracovány v souladu s požadavky
výzvy, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. V případě, že se zadavateli nepodaří získat finanční
prostředky, vyhrazuje si právo zadávací řízení zrušit, popř. jednostranně odstoupit od smlouvy nebo
odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro
kteroukoli smluvní stranu. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení veřejné zakázky. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Příloha: Čestné prohlášení (vzor)
-------------------------------------------Soňa Ottová
starostka obce

