OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MIMO
ŘEŽIM ZÁKONA č. 137/2006 SB.
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Strašice
Strašice 276/II, 338 45 Strašice
starostou obce Jiřím Hahnerem
00259098

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU MIMO ŘEŽIM ZÁKONA č. 137/2006 SB.
„ZAHRADA PŘI MŠ VE STRAŠICÍCH V PŘÍRODNÍM STYLU“

Identifikační číslo EDS: 115D132000607
Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 15253617
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku k podání nabídky.
Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí maximálně 3 036 104 Kč s daní z přidané
hodnoty.
a)

Informace o předmětu veřejné zakázky

Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí, Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 7
– Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
Navrhované opatření spočívá v revitalizaci stávající zahrady při Mateřské škole Strašice na zahradu
v přírodním stylu, doplněnou o nové herní prvky, atd.

Evropská unie

Termíny plnění:
Zahájení se předpokládá od :
Dokončení maximálně do:
Místo plnění zakázky:
b)

Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu

Stát:
Právní forma:
Zadavatel:
IČ zadavatele:
Zástupce zadavatele:
Sídlo:
Tel:
c)

08/2015
9.10.2015
Strašice (okr. Rokycany)

CZ
801 - obec
Obec Strašice
00259098
Jiří Hahner - starosta obce
Strašice 276/II, 338 45 Strašice
+420 371793101, 728553034

Datum, hodina a místo, kde se podávají nabídky

Nabídky se podávají do 12.8.2015 do 14:00 hod. v podatelně obecního úřadu ve Strašicích. Adresa:
Strašice 276, 338 45 Strašice. Nabídka bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídky.
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Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a
zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na
uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně bílou samolepící páskou, která bude
opatřena razítkem a podpisem uchazeče - pověřenou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem statutárního
zástupce a zřetelně označena nápisem

„!! SOUTĚŽ – ZAHRADA PŘI MŠ VE STRAŠICÍCH V PŘÍRODNÍM
STYLU!!“
d)

Zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace (na CD) + výkaz výměr + SOD + text této výzvy.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti uchazeče (e-mailem), v případě zájmu
poskytneme dokumentaci v tištěné podobě za poplatek 1000 Kč. V případě Vašeho nezájmu o zakázku nám,
prosím, zašlete na níže uvedenou adresu omluvu z účasti.
Subjekt
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
e-mail:
stát:

Obec Strašice
276
Strašice
338 45
tajemnik@strasice.eu nebo obec@strasice.eu
CZ

Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Jméno a příjmení: Mgr.Tomáš Svoboda a Edita Kleknerová
Telefon:
+420 371793101; +420 371793102, +420 724188101
e-mail:
tajemnik@strasice.eu ; obec@strasice.eu
Lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možno si vyžádat e-mailem do 3.8.2015 do 15:00 hod. na: tajemnik@strasice.eu
Lhůta pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Do - datum a hodina:
do 5.8.2015 do 11:00 hod. e-mailem na: tajemnik@strasice.eu
Prohlídka místa plnění
Místo plnění si uchazeč může prohlédnout po tlf. dohodě se starostou nebo tajemníkem obce.
e)

Doložení splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel předloží informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podávání nabídek.
Doložení splnění kvalifikačních předpokladů bude pevně spojeno s nabídkou!
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační kritéria splňuje
uchazeč čestným prohlášením a toto prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. - viz příloha č.1 Zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje doložit Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku – viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje doložit výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dnů) a oprávnění k podnikání
(Živnostenský list). Oba výše uvedené dokumenty budou doloženy v prostých kopiích. Vítěz této veřejné
zakázky předloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku jako přílohu Smlouvy o dílo.
Nedoložení kvalifikace v požadovaném rozsahu bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího
posuzování.
f)

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny v Kč.
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští
překročení výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
Nabídkovou cenu je možné překročit také tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky
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v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení
ceny zadavatel nepřipouští.
Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 - Zadávací dokumentace v návrhu smlouvy o dílo.
g)

Závazné podmínky zadavatele

Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek
poskytování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj včetně případného omezení rozsahu díla a bude
povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných
orgánů.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny prodloužit, případně
práce přerušit. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit veškeré provedené práce a již dodaný
materiál na zakázce.
Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o
dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých
časových termínů.
Zadavatel požaduje záruční dobu 60 měsíců na stavební část díla. Jakékoliv škody, vyjma způsobených
živelní pohromou, jdou k tíži uchazeče. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu
počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
h)

Ostatní podmínky zadavatele

Nabídka bude zpracována v českém jazyku.
i)

Variantní řešení

Variantní řešení není povoleno.
j)

Kritérium pro zadání podlimitní veřejné zakázky

Hodnocení bude provedeno podle kritéria – Nejnižší nabídková cena
k)

Výběr nejvhodnější nabídky

Bude oznámen všem uchazečům.
l)

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu i bez udání důvodu.
m) Doba, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem nabídky
Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 30 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč předloží nabídku v členění dle této výzvy.
Ve Strašicích dne 23.7.2015

Jiří Hahner v.r.
starosta obce
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