OBEC STRAŠICE
338 45 Strašice 276/II

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

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

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VENKOVNÍ EXPOZICE MUZEA STŘEDNÍCH BRD VE STRAŠICÍCH“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky.
Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky malého rozsahu:
V souladu s § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v platném znění se jedná veřejnou zakázku
na stavební práce malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 1 000 000,- Kč bez
DPH.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky
1.1 Název veřejné zakázky
„Venkovní expozice Muzea Středních Brd ve Strašicích“
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky
Plněním veřejné zakázky je vybudování dřevěné venkovní expozice Muzea Středních Brd ve
Strašicích v areálu této instituce. Předpokládaná hodnota této zakázky je do 250.000,- Kč bez DPH.
Jedná se o zakázku, která je financovaná z obecního rozpočtu a z rozpočtu Plzeňského kraje.
1.3 Místo plnění / realizace
Místem plnění je obec Strašice, areál bývalých kasáren.

2. Identifikační údaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele
Obec Strašice
2.2 Právní forma
801 - obec, město

2.3 Sídlo
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Obec:
PSČ:
IČ:
Stát:

Strašice
276/II
Strašice
338 45
00259098
CZ

2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat
Jméno a příjmení: Jiří Hahner - starosta
Telefon:
+420 728 553 034
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Fax:
E-mail:

+420 371 793 196
starosta@strasice.eu

Jméno a příjmení:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Mgr. Tomáš Svoboda – vedoucí finanční a majetkové správy
+420 724 188 101
+420 371 793 196
tajemnik@strasice.eu

3. Informace o zadávací dokumentaci
3.1 Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je zaslána s touto výzvou. Nabídku nesmí podat uchazeč, který nedostal
zadávací dokumentaci. V případě Vašeho nezájmu o zakázku nám, prosím, zašlete na níže uvedenou
adresu omluvu z účasti.
Obec:
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
PSČ:
e-mail:
Stát:

Strašice
276
338 45
obec@strasice.eu
CZ

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Jméno a příjmení: Jiří Hahner
Telefon:
+420 728 553 034
Fax:
+420 371 793 196
e-mail:
starosta@strasice.eu
3.3 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
Výše nákladů v Kč bez DPH:
0,- Kč
Výše nákladu v Kč vč. DPH:
3.4 Lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci
Do - datum a hodina: do 14.9.2012 do 11:00 hod. e-mailem na: tajemnik@strasice.eu
odpověď bude zaslána poštou všem uchazečům v souladu se zákonem
3.5 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě s vedoucím Muzea Středních Brd RNDr.
Martinem Langem (tel. +420 737 329 534).

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
(doručeny)
4.1 Datum a hodina pro podání nabídek
Nabídky podávejte do 24.9.2012 do 11:00 hodin.
4.2 Adresa pro podání nabídek
Obchodní firma:
Obec Strašice
Ulice:
Číslo popisné:
276
Číslo orientační:
Obec:
Strašice
PSČ:
338 45
Stát:
CZ
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4.3 Osoba přijímající nabídku
Jméno a příjmení:
Jiří Hahner, v jeho nepřítomnosti Mgr. Tomáš Svoboda
Telefon:
+420 728 553 034
Fax:
+420 371 973 196
4.4 Jiné upřesňující údaje
Nabídky může uchazeč doručit po celou dobu pro podání nabídky v pracovní dny Po-Čt od 07:00 hod.
do 15:00 hod., v Pá od 07:00 hod. do 12:00 hod. a v poslední den soutěžní lhůty do data uvedeného
v bodě 4.1 této výzvy. 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
opatřena obsahem.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem
statutárního příp. pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem

„!!! SOUTĚŽ – VENKOVNÍ EXPOZICE MUZEA STŘEDNÍCH BRD VE
STRAŠICÍCH - NEOTEVÍRAT!!!“
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče a IČ.
4.5 Elektronické podání nabídky
Ne.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat ve vztahu k
území České republiky,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
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d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán – ověřená kopie
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci - prostá kopie
5.3 Prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit ověřenou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 - 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

6. Kritéria hodnocení
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je cena zakázky. V nabídce bude cena uvedena
v Návrhu smlouvy o dílo.

7. Předběžné oznámení a značka inzerátu na Informačním systému o
zadávání veřejných zakázek
Předběžné oznámení nebylo a tedy není značka inzerátu.
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8. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.10.2012 v 18 hodin v sídle zadavatele v zasedací
místnosti na jednání komise pro veřejné zakázky.

9. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení

10. Zadávání částí veřejné zakázky a nabídky mohou být předkládány
Veřejná zakázka není rozdělena na části. Nabídku zpracujte podle zadávací dokumentace.

11. Jde o rámcovou smlouvu
Ano.

12. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení stavby je od 1.10.2012. Zakázka musí být hotová do konce roku 2012.

13. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě:
Cena celkem bez DPH ....................................................................................................... ---,- Kč
samostatně DPH ................................................................................................................ ---,- Kč
Cena celkem včetně DPH .................................................................................................. ---,- Kč
Nabídková cena (= cena soutěžní) se bude skládat ze soupisu cen za jednotlivé položky ze slepého
výkazu výměr. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, případné
vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu
výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných
ploch, dopravní značení po dobu výstavby, dále bude obsahovat cenu za vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná.
V oceněném výkazu prací budou oceněny všechny položky jednotkovými cenami.
Uchazeč je povinen ocenit pod čarou (nedávat do nabídkové ceny) i ostatní práce, dle jeho úvahy,
nutné pro plnění zakázky, které nejsou uvedeny v soupisu prací.
Práce neuvedené v nabídce nebude možné v průběhu stavby požadovat k uhrazení po investorovi.

14. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu min. 3 let ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Ostatní podmínky zadavatele
Maximálně objem subdodávek nesmí přesáhnout 30 % z objemu stavebních nákladů projektu.
Platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci - v návrhu Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Zadavatel požaduje záruční dobu 24 měsíců na celý rozsah díla.
Uchazeč předloží nabídku v členění dle zadávací dokumentace.
Ve Strašicích dne 7.9.2012

………………………………………………..
Jiří Hahner
starosta obce Strašice
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