VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce (dále jen výzva).
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

„Komunitní centrum - Turnov na p. č. 2544/22, k.ú. Turnov“
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatel:
Sídlo:
IČ:
tel:
číslo účtu:

SLUNCE VŠEM
Jana Palacha 1931, 51101 Turnov,
26671468
mob.: +420 607791769
1264936309/0800 u České spořitelny

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
Marcela Kurfirstová, statutární zástupce, slunce.vsem@seznam.cz.
Osobou odpovědnou za zadání této
e.krskova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 323.

veřejné

zakázky

je

Ing.

Eva

Krsková,

email

Od 10.4.2014 do 27.4.2014, v době nepřítomnosti, je zastupována Mgr. Martinem Fénou, email
m.fena@mu.turnov.cz, tel. 481 366 323.

Vymezení předmětu zakázky a její specifikace
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby komunitního centra na
parcele číslo 2544/22, k.ú. Turnov, příjezdové komunikace ke komunitnímu centru, venkovních úprav,
přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní a plynové přípojky. Objekt bude využíván jako
komunitní centrum denních služeb pro těžce mentálně postižené autismem.
Specifikace a technické podmínky jsou uvedeny v projektové části zadávací dokumentace, viz příloha
č. 4. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací, zejména musí
respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované
v textových částech této dokumentace a uvedené ve výkazu výměr.
Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré
činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.
Předmět zakázky musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být
v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a
předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.
Pokud projektová dokumentace výjimečně obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjemní, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, pak je to proto, že by popis předmětu veřejné zakázky
nebyl dostatečně přesný a srozumitelný, a zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení. V takovém případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce
těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů
minimálně v úrovni stanovené zadávací a projektovou dokumentací.
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Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.
V případě, že budou uchazeči nuceni použít jiné, kvalitativně a technicky obdobná řešení, uvedou
v nabídce obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující obdržení
funkčních a kvalitativních parametrů minimálně na úrovni stanovené zadávací dokumentací, a to ve
formě specifikace, přiložené k výkazu výměr, s uvedením příslušné položky, kterou nabídli jinak.

Zadávací podklady
Kompletní zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a výkazu výměr je zveřejněna na
adrese zadavatele http://www.sluncevsem.cz/.

Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v úterý 15.4.2014 od 9,00 hod na parcelním čísle 2544/22,
k.ú. Turnov (ul. Za Sokolovnou).

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 5,5 mil Kč vč. DPH.

Termín plnění
Začátek plnění - květen 2014
Ukončení zakázky: do 15.12.2014

Místo plnění
Stavební pozemek p.č. 2544/22, k.ú. Turnov, se nachází v zastavěné části města Turnov v ploše
určené pro výstavbu občanské vybavenosti veřejného zájmu. Pozemek je rovinný, přístupný z místní
obslužné komunikace.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována úplným oceněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady na provedení prací, tj. i vedlejší náklady apod. Tato cena bude
považována za nejvýše přípustnou. Pozdější požadavky zhotovitele na zvýšení ceny díla nebude
zadavatel akceptovat. Celková kalkulace bude dosažena kalkulací ceny. Výše nabídkové ceny musí
být garantována po celou dobu platnosti smluvního vztahu.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě (viz Krycí list nabídky):
- Nabídková cena v Kč bez DPH
- Samostatné DPH v Kč
- Nabídková cena v Kč celkem včetně DPH
Takto stanovená cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jiné faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Nabídková cena bude zpracována formou oceněného položkového rozpočtu (výkaz výměr).
Dodavatelé jsou povinni ocenit všechny položky, jakékoliv zásahy do položkového rozpočtu a soupisu
prací jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující výkaz výměr.
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Obchodní podmínky
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, který bude vypracován za použití přílohy č. 3 – vzoru,
a to tak, že uchazeč chybějící údaje doplní a návrh podepíše v souladu se způsobem podepisování.
Doplněny budou pouze identifikační údaje a cena, ostatní části smlouvy nelze měnit!
Smluvní a obchodní podmínky jsou specifikovány v Závazném návrhu smlouvy o dílo tvořící přílohu č.
3 této výzvy.
Uchazeč je povinen do přílohy č. 3 - Návrhu smlouvy o dílo doplnit:
Identifikační údaje v odstavci 1.2
Informaci o nabídkové ceně v odstavci 6.1.
Prokázání pojištění v odst. 10.3.
Místo a datum podpisu Návrhu smlouvy
Podpis Návrhu smlouvy osobou k tomu oprávněnou
Přílohy smlouvy – Časový harmonogram prací a cenová nabídka
Ostatní části smlouvy nelze měnit!
Uchazeč prokáže patřičné pojištění platné pro období realizace zakázky nejpozději před
uzavřením smlouvy o dílo. Neposkytne-li dodavatel patřičné pojištění před uzavřením smlouvy, bude
to považováno za neposkytnutí součinnosti a takový uchazeč bude z výběrového řízení vyloučen.
Zadavatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním
propojená.

Platební podmínky
Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost
daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude minimálně 21 dní od
data doručení zadavateli.

Způsob hodnocení nabídek
Jako hodnotící kritérium zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou
zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného (základního) hodnotícího kritéria, kterým je
nejnižší nabídková cena včetně DPH. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové
ceny s DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí bude stanoveno dle skutečně nabízených cen vzestupně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v tištěném originále v souladu s výzvou, a to v českém
jazyce. Veškeré položky a ostatní finanční údaje budou uvedeny v korunách českých (CZK).
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
K prokázání kvalifikace v rámci této výzvy požaduje zadavatel předložit:
Čestné prohlášení (originál) o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona
(Uchazeč prokazuje kvalifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona § 53 odst. 1 písm. a) až
k), viz příloha č. 2) Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou za zájemce jednat.
a)Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie), pokud je v ní uchazeč zapsán
podle zvláštních právních předpisů, ne straší než 90 dnů ke dni podání nabídky
b) Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon
apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
c) seznam 2 významných stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět výběrového
řízení – občanská vybavenost – provedených dodavatelem v posledních 5 letech v minimální
hodnotě 3 mil Kč s DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
d) doklad o autorizaci v rámci firmy – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby nebo
autorizovaný stavitel
e) Požadavek na stavbyvedoucího - min. SŠ vzdělání ve stavebním oboru s min. 5letou
odbornou praxí doloženou podepsaným profesním životopisem
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém
řízení.

Obsah a struktura nabídky
1.Titulní list
2. Obsah
3. Podepsaný krycí list nabídky (viz Příloha č.1)
- Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou
4. Prokázání splnění kvalifikace (včetně podepsané Přílohy č. 2)
5. Podepsaný výkaz výměr (viz Příloha č.5)
7. Podepsaný návrh smluvního vztahu (viz Příloha č. 3)
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- přílohy smlouvy- časový harmonogram prací a cenová nabídka

Lhůta a místo podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky
uchazečům o veřejnou zakázku a jejím zveřejněním na internetových stránkách SLUNCE VŠEM a
končí dne 28.4.2014 ve 12,00 hod.
Obálka s nabídkou bude zalepena, popř. orazítkována, podepsána a označena názvem a
adresou firmy a dále na obálce bude napsáno: „VÝZVA – NEOTEVÍRAT – „„Komunitní centrum –
Turnov na p. č. 2544/22, k.ú. Turnov “ a bude doručena do sídla zadavatele – Jana Palacha 1931,
511 01 Turnov, buď osobně v pondělí až pátek v době od 8,00-12,00 nebo poštou.

4

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je ustanovena zadavatelem a činí 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.

Ostatní podmínky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
uváděné dodavatelem v nabídce.
b) Náklady účastníků spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazeči podanou nabídku.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a soutěž zrušit.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
h) Uchazeč/dodavatel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat a konzultovat postupy s
osobami, které budou za zadavatele pověřeni k této činnosti.
Předložená nabídka je pro vítězného uchazeče závazná po celou dobu plnění díla.

V Turnově, dne 8.4.2014
……………………………
za zadavatele
Marcela Kurfirstová

Přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č 3
Příloha č.4
Příloha č.5

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních podmínek
Návrh Smlouvy o dílo
Projektová dokumentace
Výkaz výměr
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